
С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. Соня Колева Тончева, д.м. 

директор на Филиал Шумен на МУ Варна 

Национален консултант по Здравни грижи 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор” в област на висше образование 7. „Здравеопазаване и спорт”; професионално 

направление  7.4 Обществено здраве и научна специалност „Управление на здравните 

грижи”  

Въз основа на заповед No  Р – 109 – 149/05.05.2017г.,  на Ректора на Медицински 

университет - Варна съм определена за член на НЖ, относно дисертационния труд на 

тема: „Сестрински грижи в извънболничната помощ при пациенти с множествена 

склероза: комплексен подход и медико-социални аспекти“, за присъждане на 

Образователна и научна степен  „Доктор“ на Виолета Иванова Станева – асистент в 

Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ на МУ - Варна, докторант на самостоятелна подготовка 

с научни ръководители: проф. Соня Тончева, д.м. и доц. д-р Иван Димитров, д.м.н. 

 Представени са всички необходими документи, предвидени в Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, правилника към него и Правилника за 

развитие на академичния състав в Медицински университет - Варна   

 

Оценка на актуалността на темата 

Дисертационният труд на ас. Виолета Иванова Станева е изключително актуален, тъй 

като Множествената склероза (МС) е сред заболяванията, които в най-голяма степен и 

по специфичен начин определят необходимостта от специално насочени подготовка и 

реализация на медицински сестри за самостоятелна работа и за участие в 

мултидисциплинарни екипи за работа с пациентите в болничната и особено в 

извънболничната помощ през целия живот.  

Много често, когато се търсят иновативни подходи за въвличане на медицинските 

сестри в редица сложни медико – социални дейности с ползи за пациента се прави 

преглед на компетенциите, възможностите за носене на отговорност за здравето и 

умението за вземане на решения. Прегледът на литературата по проблема, който 

авторката прави доказва, че има изградени сестрински служби и МС сестри, които 

осъществяват специфични дейности по обслужването на пациенти с МС (деца и 

възрастни) - по-тясна връзка между медицинската сестра и пациента, по-добро 

обучение на болния и неговите близки, холистичен подход и по-голяма гъвкавост в 

избора на специалисти за консултации и др.  

В този смисъл избраната тема на дисертационния труд е важна, актуална, малко 

изследван е проблемът, който разглежда авторката и може да бъде ценно методично 

ръководство за сестринската практика.  Дисертационният труд  научно доказва всички 

визирани аспекти на необходимостта от професионализация на медицинската сестра за 

включването и в обслужването на болни с МС, а също така и разрешаване на 

социалните им проблеми.  

Актуалността на разработената дисертация се подчертава и от обхвата и 

дълбочината на проучването – 296 респонденти, разпределени в 4 групи: 

 Първа група – пациенти с диагностицирана през последните 5 години МС, 

които не провеждат лечение с медикаменти, модифициращи хода на 

заболяването  (n=36) и провеждащи терапия, модифицираща хода на 



заболяването (n=52), от Североизточна България,  

 Втора група – близки на пациентите с МС (n=50), 

 Трета група – общопрактикуващи лекари (n=50) и невролози от 

извънболничната помощ (n=50),  

 Четвърта група – медицински сестри от извънболничната помощ, които работят 

с пациенти с МС (n=50). 

Проучването е проведено в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД гр. Варна и  

Специализирани практики по обща медицина и по нервни болести в гр. Варна, гр. 

Шумен, гр. Нови пазар, гр. Преслав, гр. Добрич, гр. Разград и гр. Търговище. 

Авторката умело е интегрирала получените от емпиричното проучване резултати 

и собствения опит  като е предложила Практически мерки за включване на 

медицинската сестра в комплекния подход при оказване на грижи в 

извънболничната помощ на болни с МС. 

Може да се направи обобщение, относно актуалността на дисертационният труд в 

поне три аспекта: 

 Предложеният Модел на център за обучение на медицински сестри е  

уникален за страната и ще доведе до: Подобряване на наблюдението, лечението и 

социалната адаптация на пациентите и Осигуряване и предлагане  на 

високоспециализирани сестрински услуги  чрез повишаване на професионалната 

компетентност на медицинските сестри. Предложена е иновативна сестринска 

практика, като е взет предвид националният контекст, анализирано е законодателството 

засягащо обучението и професионалната реализация на медицинските сестри в 

България. 

 Представеният Алгоритъм включва задължителни елементи на действия и  

решения, базирани на унифицирани източници и показатели. Спазването на посочените 

логически стъпки позволява пълноценно включване на медицинската сестра, 

специалист по МС, в ежедневната работа и за прилагане на комплексен подход при 

решаване на проблемите, обуславящи индивидуалните потребности на пациентите и 

свързаното със заболяването им качество на живот. 

 Чрез матричен анализ (SWOT анализ) е представено актуалното състояние,  

предизвикателствата и тенденциите в комплексните грижи, насочени към пациенти с 

диагноза МС. 

 

Оценка на резултатите 

Авторката е формулирала ясно целта на дисертационния труд и са поставени 

седем задачи за постигането ѝ. Определени са 3 хипотези. Надеждно са подбрани 

методите на научното проучване, които гарантират достоверност на получените 

резултати. Методологията и организацията на научното проучване са прецизно 

представени.  

За целите на срезовото проучване авторката е разработила собствен 

инструментариум, а относно проучването за качество на живот на пациенти с МС е 

приложен валидиран въпросник MSQOL-54. В анализа на резултатите от проучването 

авторката прави важни заключения:  Потвърдена е нуждата на пациентите с МС от 

информация, от разнообразна специализирана помощ, като категорично е изтъкната 

необходимостта от комплексни екипни грижи;Проученото мнение на близките на 

пациентите разкрива основни 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; 

Приложението на валидирания въпросник MSQOL-54 може да бъде добър измерител на 

промените – подобрение/влошаване при болни от МС; Проученото мнение на 

пациентите потвърждава по-голяма сигурност след проведеното индивидуално 

обучение за самоинжектиране от медицинска сестра (82%). Респондентите са убедени в 

ползата и необходимостта от предоставените медицински услуги от медицинска сестра, 

специалист по МС; Според близките на пациентите, общопрактикуващите лекари и 

невролозите от извънболничната помощ медицинската сестра е посочена като важен 

участник в екипа от специалисти, участващи в процеса на диагностициране, лечение и 

дългосрочна грижа при пациенти с МС. 

На базата на проведеното проучване ас. Виолета Станева прави 11 извода, които 

са ясно и точно формулирани. Направени са детайлни препоръки към Българската 

асоциация на професионалистите по здравни грижи, към Медицинските университети, 
Българско неврологично дружество и специализираните неврологични комисии. Авторката е 

изключително убедителна в заключенията, отнасящи се до необходимост от търсене на 

нови пътища за справяне с проблемите на пациентите с МС, разширяване дейностите 

по профилактика на тези заболявания, активно включване на медицинските сестри  във 

всички нива на профилактика и потребност от допълнителната квалификация. По този 

начин според ас. Станева ще се оформи професионалният профил на сестрите, 

управляващи МС и те ще заемат достойно място в екипа, осъществяващ превенция, 

профилактика и активно участващи в лечебния процес при тези заболявания.  

Дисертационният труд съдържа 216 стандартни страници и е умело структуриран 

в пет глави. Постигнат е добър баланс между отделните му части. Включва 128 фигури, 

28 таблици и 13 приложения. Книгописът включва 208 заглавия, от които 18 на 

кирилица и 190 на латиница. 

Авторефератът отразява в достатъчна степен дисертационният труд и важните и 

съществени изводи, заключения и препоръки към различни институции, имащи 

отношение към обсъждания проблем. 

 

Оценка на приносите 

Дисертационният труд представлява първо по рода си мащабно, целенасочено и 

задълбочено проучване относно активното включване на медицинските сестри във 

всички нива на профилактика, с което би се подобрило здравното състояние на 

пациентите с множествена склероза. Резултатите могат да бъдат използвани и 

прилагани като иновативни практики в нашата страна. Високо оценявам участието на 

докторантката в авторския колектив на разработените и приложени в практиката 

„Дневник на пациента за проследяване на редовното инжектиране с Интерферон 

Бета“ и  упътване „Стъпка по стъпка към новата система за прилагане на 

Интерферон Бета“, с което е допринесла за правилен контрол на групата с която 

работи като МС сестра в специализираната комисия към УМБАЛ „Св. Марина“ - 

Варна и доказва автономната дейност на медицинската сестра и умението ѝ да носи 

отговорност с клиничната насоченост.  

Приемам резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и 

препоръки и очертаните приноси с теоретичен и  приложно - практически характер. 

Приноси с теоретичен характер: 

1.Направен е анализ на нормативните документи и тяхното приложение, касаещи 

профилактиката на МС и ролята на медицинската сестра при провеждането ѝ.  

2.Извършен е анализ на литературни източници от Европа за мястото, ролята и 

участието на медицинската сестра в наблюдението и лечението на пациенти с МС и 

действащи специализирани клиники за сестрински грижи при пациенти с МС.  



3.Установени са медико-социалните потребности на пациенти с МС, oт  своевременна и 

пълна информация за избор на медикамент за лечение, обучение  и проследяване 

състоянието в хода на заболяването; 

4.Получена е нова информация чрез въпросника MSQOL-54, която допринася за по-

добро определяне и разбиране на разнообразните медико-социални потребности на 

пациентите с МС; 

5.Установена е ролята на медицинската сестра в цялостния процес на планиране на 

дългосрочната грижа в зависимост от хода на заболяването – обучение, мониторинг и 

оценка на резултатите от грижите; 

6.Доказана е необходимостта от мерки за преодоляване бариерите на 

неравнопоставеност между пациентите с МС по отношение на комплексни качествени 

здравни грижи; 

Приноси с приложно-практически характер: 

1.Разработен е Алгоритъм за комплексни сестрински дейности, насочени към 

пациенти с МС в извънболничната помощ, който подобрява чрез унифициране и 

регламентиране на определени дейности наблюдението, лечението и социалната 

адаптация на пациентите с МС; 

2.Предложен е Модел на обучителен център за специализирана подготовка на 

професионалисти по здравни грижи, който осигурява високоспециализирани 

сестрински услуги за пациенти с МС и устойчиво развитие на здравния продукт чрез 

непрекъснато насочено обучение на медицинските сестри; 

3.Докторантката има съавторство в разработването на „Дневник на пациента за 

проследяване на редовното инжектиране с Интерферон Бета“ и  упътване „Стъпка по 

стъпка към новата система за прилагане на Интерферон Бета“, които са въведени в 

медицинската практика при болни с МС.  

 

Критични бележки и препоръки към дисертационния труд 

Ас. Виолета Станева  покрива напълно пpиетите от MУ-Bapнa изисквания за 

присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, чрез разработения 

дисертационен труд, който е достатъчен по обем, може да се разглежда като актуална 

научна работа с важни теоретични и практически приноси. Представените 3 

пълнотекстови публикации във връзка с дисертационниия труд са публикувани в 

авторитетни наши специализирани издания – Здравни грижи, Неврология и психиатрия 

и TopMedica, с което са изпълнени изискванията за ОНС „Доктор”. Считам за удачно да 

препоръчам на ас. Станева по-широка публикационна дейност в специализирани 

национални и международни издания, за да има по-широка публичност научната й 

продукция. Нямам  други критични бележки.  

 

Лични впечатления 

Считам за необходимо да споделя личните си впечатления от докторантката. 

Познавам добре ас. Виолета Станева  от времето когато е била студентка в 

магистърската програма по Управление на здравните грижи, като главна сестра на 

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и като асистент в Катедрата по „Здравни грижи” в МУ-

Варна и съм дълбоко удовлетворена от нейното научно израстване. Тя е силно 

мотивирана и успешно се утвърждава като преподавател и изследовател. По характер е 

открита, коректна, притежава умения за работа в екип, задълбочена в проблемите по 

които работи, инициативна и отзивчива към колегите. Чертите на характера и 

подготовката, която притежава оформят визията и на лидер и ръководител по здравни 

грижи с подчертан стремеж към прилагане на иновации в работата.  Тя е уважавана от 

професионалистите от практиката и студентите и със своята доброномереност печели 



вниманието и доверието на хората. За мене, като научен ръководител, беше истинско 

удоволствие да предам знанията си и да подкрепя Виолета в изследователската й 

дейност, тъй като тя показа изключителна работоспособност, задълбоченост и 

прецизност. Считам, че натрупаният управленски опит е добра основа за развитието й 

като преподавател и възможност в перспектива да насочи усилията си към 

перспективно развитие на специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, 

признаване на автономия и успешна реализация.  

 

В заключение: Въз основа на професионалното развитие и научните постижения  

и съобразявайки се с критериите на Закона за развитие на академични състав в 

Република България, Правилника към него и Правилника за развитие на академичния 

състав в МУ - Варна, убедено давам положително становище и предлагам на 

уважаемото Научно жури докторантката ас. Виолета Иванова Станева да 

придобие ОНС „Доктор” по научната специалност  „Управление на здравните 

грижи”.  

31.05. 2017г.        

                    проф. Соня Тончева, д.м. 

      Председател на НЖ 


