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I. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Със Заповед № Р-109-312/08.08.2016 г. на Ректора на МУ – Варна съм 

определена за член на научното жури, както и изготвяне на становище 

съгласно Заповед №  Р- 109-335/23.08.2016 г. за осигуряване на процедура 

за защита на дисертационен труд на тема ”Възможности за оптимизиране 

участието на медицинската сестра в процеса на информирано 

съгласие на пациента“. 

Заявлението до Ректора с вх. № 109-372 от 22.08.2016 г. за допускане 

до защита е придружено с всички изискуеми документи на хартиен и 

електронен носител в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 3 от 

Правилника за развитие на академичния състав на Медицински 

университет - Варна. 

Представеният автореферат отговаря на нормативните изисквания. В 

него точно и ясно е очертано съдържанието на дисертационния труд. 

Изведени са основните елементи от структурата заедно с авторовите 

виждания. Приносните моменти са коректно посочени. 

 Анна Петрова Георгиева е зачислена като докторант на 

самостоятелна подготовка  за присъждане на ОНС „Доктор” в Катедра 

„Здравни грижи” със заповед на Ректора на МУ - Варна № Р-109-89/  

30.03.2015 г, гр. Варна.  

Дисертационният труд е обсъден и насрочен за вътрешна защита 

пред Катедрен съвет на Катедра „Здравни грижи” на 22.07.2016 година.  

Докторантката е изпълнила всички задължения по своя 

индивидуален план. Отчислена е с право на защита със Заповед №Р 109-

312/08.08.16.г. на Ректора на МУ - Варна.  

Анна Петрова Георгиева е родена на 19.09.1968 г.  

През 1986 година завършва Втора математическа гимназия „Д-р 

Петър Берон” - гр. Варна.  През 1991г. придобива специалност 



„Медицинска сестра - детски профил” в ПМИ – гр. Варна През 2005г. 

завършва ОКС „Бакалавър” по специалността „Здравни грижи” в МУ-

Плевен, а 2007 г. -  ОКС „Магистър” по „Управление на здравните грижи” 

в МУ - Плевен. В периода 2007 - 2014 г. има над 30 участия в различни 

форми на продължаващо обучение. През месец януари 2014 г.  придобива 

специалност „Медицинска сестра за социални дейности”. 

Професионалния си път Анна Георгиева започва като медицинска 

сестра в Неврологично отделение към Обединена работническа болница в 

гр. Варна - 1991г. През 1998г. постъпва на работа в Клиника по 

неврохирургия към МБАЛ „Света Анна“ - Варна  като медицинска сестра, 

а от 2006г., след конкурс,  е назначена на длъжност старша медицинска 

сестра във Вътрешно отделение на МБАЛ „Света Анна“ - Варна.   

От 2007г., след успешно издържан конкурс,  е преподавател, а от 

2011г. - асистент в Катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на МУ - Варна. 

Анна Георгиева има над 30 публикации.  Основните й научни 

интереси и разработки са в областта на сестринството, здравните грижи, 

социалните дейности, медицинската етика,  медицинската педагогика и 

медицинското право. 

Участва в разработването на учебник и практическо ръководство за 

студенти от специалност „Медицинска сестра”  по  „Сестрински грижи при 

болни с инфекциозни заболявания”, под редакцията и научното 

ръководство на  Проф. Соня Тончева,  издаден от Издателски център при 

МУ-Варна,  2012 г. Взема участие и в разработването на учебнa програмa 

за специалност "Медицинска сестра” по дисциплината „Сестрински грижи 

при инфекциозно болни”, под научното ръководство на Проф. С. Тончева. 

В периода 2013 - 2014 година участва като академичен наставник  на 

студенти от специалност „ Медицинска сестра” в Проект „Студентски 

практики" BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на 

човешките ресурси" съфинансиран от Европейския социален фонд. Член е 



на Програмния съвет за специалност „Медицинска сестра” на  Катедра 

„Здравни грижи”,  ФОЗ,  МУ-Варна и на БАПЗГ. 

 

II. Актуалност на темата  

Актуалността на темата се определя от важността на обществените 

отношения, които се изследват в дисертационния труд. Многобройните 

предизвикателства пред здравните системи в световен мащаб налагат 

търсенето на нови подходи за решаване на сложните проблеми, 

възникващи при оказването на медицинска помощ, пред които са 

изправени медицинските специалисти. На мястото на стария 

патертналистичен модел се утвърди концепцията на пациент - 

ориентираната здравеопазна система, която разглежда пациента като 

субект,  способен да взема решения и поемащ отговорност за собственото 

си здраве.  

Дисертационният труд на Анна Георгиева е несъмнено иновативен 

по своята същност, защото поставя началото на проучвания върху един от 

значимите проблеми пред непрекъснато реформиращото се здравеопазване  

в Република България, а именно възможностите за оптимизиране 

участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на 

пациента. Все по-значима е ролята на съвременните медицински сестри 

като равностойни участници в процеса на медицинско обслужване на 

пациентите. В този смисъл проучването на възможностите за 

оптимизиране на процеса на информирано съгласие, с оглед участието на 

медицинската сестра в него, има важно научно и практическо значение.  

 

III. Познаване на проблема  

Авторката показва широка научна осведоменост, компетентност и 

задълбочени научни познания по проблема, към който е насочила интереса 

си на изследовател. Теоретичните разсъждения на Анна Георгиева са 

следствие от детайлното анализиране на 259 библиографски източника.  



Проученият литературен материал е оценен критично и творчески, 

което й позволява да прави компетентен анализ на теоретичните 

постановки.  

Тези факти ми дават основание да считам, че докторантката е много 

добре осведомена по разглежданата проблематика. 

Мултидисциплинарният характер на темата поставя изискване пред 

докторантката да навлезе задълбочено в различни научни области, с което 

тя се е справила отлично. 

 

IV. Характеристика и оценка на дисертационния труд и 

приносите 

 Дисертацията е с общ обем от 195 страници.  

Съдържанието на дисертацията включва: въведение, пет глави, изводи, 

предложения, приноси, заключение, използвана литература и пет 

приложения. 

Текстът е илюстриран с 24 фигури и 12 таблици.  

Съдържанието на труда представя авторката като учен, който може да 

извършва научноизследователска дейност, да оформя изводи и обосновани 

предложения с научна и приложна стойност.  

Направени са редица изводи и предложения de lege ferenda, които 

могат да послужат при бъдещи законодателнти инициативи. 

Във въведението аргументирано е обоснована актуалността на 

избраната тема.  

Първа глава на дисертационния труд включва литературен обзор, 

представен на 54 страници. Докторантката е направила подробен и 

задълбочен преглед на литературата, касаеща института на 

„информираното съгласие”. Анализирано е съвременно състояние на 

проблема ”информирано съгласие” посредством очертаване на 

теоретичната рамка на „информираното съгласие”. Проучена е 



практическата реализация на концепцията за информирано съгласие в 

съвременното здравеопазване. Направен е исторически преглед на 

възникване на концепцията за информирано съгласие.  

Разгледан е международния опит, свързан с процеса на информирано 

съгласие в контекста на съвременната сестринската теория и практика.   

Изследван е процесът на информирано съгласие в контекста на 

съвременната сестринска теория и практика в Република България. 

Логично структурирания и систематизиран литературен обзор 

демонстрира задълбочени теоретични знания по разработваната тема и 

умения за самостоятелно провеждане на научно изследване.  

Изложението е поднесено достъпно и стегнато, на висок научен стил. 

Изведени са основните предизвикателства и нерешени проблеми, свързани 

с процеса на информиране и получаване на съгласие в сестринската 

практика и е очертана необходимост от проучване на възможности за 

оптимизирането му. Изводите от литературния обзор обосновават целта и 

задачите на дисертационния труд. 

Във втора глава на дисертацията са представени целта, задачите, 

материала и методите на проучването.  

Целта на научното изследване е да се проучат и конкретизират 

възможностите за оптимизиране участието на медицинската сестра в 

процеса на получаване на информирано съгласие от пациента. Целта и 

задачите са точно и ясно дефинирани, насочени към решаването на 

основния изследователски проблем. Формулирани са работните хипотези, 

предмета, обекта, логическите и техническите единици. Описан е 

собствено-разработен инструментариум на изследването, организацията  и 

етапите на дисертационния труд. Подбраните и приложени методи за 

събиране, обработка и статистически анализ на данните са релевантни на 

поставените изследователски цели и са доказателство за професионализма 

и научната компетентност на авторката. 



 Трета глава е разработена във висок научен стил. И тук авторката 

демонстрира високо ниво на информативност и аналитични умения.  

Направено е проучване на правната уредба на участието на медицинската 

сестра в процеса на информирано съгласие на пациентите в Република 

България и други страни, включващо: 

 Сравнително - правно  изследване на правната уредба на участието на 

медицинската сестра в процеса на информиране и получаване на 

информираното съгласие от пациентите в други страни. 

 Изследване на правната уредба на информираното съгласие в 

Република България. 

 Проучване и анализ на правната уредба на участието на медицинската 

сестра в процеса на информиране и получаване на съгласие от 

пациента в законодателството на Република България. 

 Проучване и анализ на нормативното регулиране на ролята на 

медицинската сестра в процеса на информиране на пациентите в 

Наредбите, утвърждаващи медицински стандарти по различните 

клинични дисциплини в Република България 

В четвърта глава са представени резултати и анализ от анкетното 

проучване, проведено сред студенти, медицински сестри, лекари и 

пациенти относно възможностите за оптимизиране участието на 

медицинската сестра в процеса на информирано съгасие на пациента. 

Направена е характеристика на четирите групи респонденти – 

лекари, медицински сестри, студенти и пациенти.  

Изследвано е мнението на студентите-дипломанти, медицинските 

сестри, лекарите и пациентите относно:  

 Значение и ефективност на процеса на получаване на информираното 

съгласие от пациента  

 Роля и принос  на медицинската сестра в процеса на получаване на 

информирано съгласие от пациента 



 Необходимост от правна уредба  на участието на медицинската сестра 

в процеса на получаване на информирано съгласие от пациента 

 Необходимост от допълнително обучение, насочено към  

оптимизиране на участието на медицинската сестра в процеса на 

получаване на информираното съгласие от пациентите 

  Изложението на получените данни и тяхното обсъждане са 

изпълнени прецизно, с богато графично/таблично онагледяване и са израз 

на умението на докторантката  да борави с данните от проведеното 

изследване, да ги отразява правилно, да прилага уместно подходящите 

методи за анализ и да интерпретира задълбочено получените резултати. 

 Глава пета съдържа разработените от докторантката практически 

подходи за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на 

информирано съгласие на пациента, а именно - създаване на Алгоритъм за 

получаване информирано съгласие от пациента и Модел на технически 

фиш за информирано съгласие на пациента за  инвазивна сестринска 

манипулация.  

Направена е и експертна оценка на предложените практически 

подходи за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на 

получаване на информирано съгласие от пациента. 

Изводите от проведеното изследване са сведени до девет,  умело 

формулирани и пряко свързани с изследователската цел, задачи и работни 

хипотези. 

Приносите от дисертационния труд са представени в 9 пункта: 

Шест от тях са с теоретико-познавателно значение и три с практико-

приложен характер. 

Приноси с теоретико-познавателно значение: 

1. Направено е първото по рода си комплексно, целенасочено и 

задълбочено проучване на възможностите за оптимизиране участието 



на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на 

пациента. 

2. Проучено е мнението на медицинските сестри, лекарите, пациентите и 

дипломантите относно ролята и приноса на медицинската сестра и 

необходимостта от нормативно регулиране на нейното участие в 

процеса на информиране и получаване на съгласие от пациентите. 

3. За първи път е направено проучване и анализ на действащата 

нормативната уредба относно участието на медицинската сестра в 

процеса на информирано съгласие на пациентите в Република България.  

4. Научна новост представлява и направеният сравнително-правен анализ 

на опита на другите страни при нормативното регулиране на  участието 

на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на 

пациентите. 

5. Разработен е авторски  модел на технически фиш за информирано 

съгласие на пациента за венозна инжекция (инвазивна сестринска 

манипулация), способстващ за спазване на правото на пациентите на 

информирано съгласие преди инвазивни интервенции, съгласно 

действащата нормативната уредба на Република България (чл.89, ал.1 

ЗЗ) и за създаване на партньорски отношения и споделена отговорност 

между медицинските сестри и пациентите. На базата на предложения 

модел на  технически фиш за информирано съгласие за венозна 

инжекция могат да бъдат разработени и технически фишове за други 

инвазивни сестрински интервенции. 

6. За първи път е разработен „Агоритъм за получаване информирано 

съгласие от пациент’’, включващ систематична последователност от 

действия на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие, 

които ще осигурят оптимизиране на самия процес, професионална 

сигурност на медицинската сестра и валидност на съгласието на 

пациента. 



Приноси с практико-приложен характер: 

1. Направени са редица конкретни предложения de lege ferenda за 

прецизиране на нормативната уредба в Република България във 

връзка с изследвания проблем, които могат да послужат при бъдещи 

законодателнти инициативи. 

2. Формулирани са предложения и препоръки към отговорните 

институции за оптимизиране участието на медицинската сестра в 

процеса на информирано съгласие на пациента.  

3. Установените закономерности са основа за бъдещи проучвания, 

проследяващи изследваните процеси. 

Библиографията на дисертационния труд включва 259 литературни 

източника, от които 134 на кирилица и 125 на латиница. 

В петте приложения са включени всички инструменти, използвани в 

хода на проучването.  

Докторантката е представила коректна и обективна справка за научните 

приноси в разработения от нея дисертационен труд, които напълно 

приемам.  

Дисертационният труд съдържа съществени приноси за теорията и 

практиката не само в областта на сестринската наука и практика, но и в 

сферата на медицинското право. 

Дисертационният труд представлява научна новост и с предложенията 

de lege ferenda  за усъвършенстване на нормативната уредба в 

Република България по проблема и разработването на практически 

подходи за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на 

информирано съгласие, като обогатява наличното знание и практика.  

 

V. Лични впечатления  

Личните ми впечатления за Анна Георгиева са придобити от 

контактите ми с нея във връзка с работата по дисертационния труд.  



Тя притежава както много добри лични качества, като 

целенасоченост, отговорност, постоянство и инициативност, така и 

професионални знания и умения, които я характеризират като изграден 

специалист и формиран изследовател със значителни теоретични познания 

в съответната област, владеещ методите за изследване при осъществяване 

на научни проучвания.  

 

VI. Критични бележки, препоръки и въпроси  

Нямам забележки към  дисертационния труд, тъй като докторантката 

се е съобразявала с направените от мен  препоръки.  

 

VII. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните 

приноси и резултати: 

Резултатите от изследването могат да намерят приложение при 

разработването на научно-изследователски проекти в тематичната област, 

чиято актуалност през следващите години ще нараства.  

С оглед кариерното развитие на Анна Георгиева и популяризиране 

на резултатите от изследването й, препоръчвам издаването на труда като 

монографичен.  

 

VIII. Заключение  
Дисертационният труд притежава безспорно характеристиките на 

цялостно, задълбочено, добросъвестно академично съвременно изследване 

на установен теоретичен проблем, чието разработване е иновативно и 

актуално от методологична, методическа и приложна гледна точка.  

Представеният труд на Анна Георгиева съдържа явни научно-

приложни резултати, които се явяват оригинален принос в областта на 

сестринската наука и практика.  

В заключение изразявам положителната си оценка, че 

представеният за защита дисертационен труд отговаря на 



изискванията на чл. 6, ал. 3 от ЗРАСРБ и на чл.27 от Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ за получаване на образователната и научна 

степен „доктор“, поради което убедено предлагам да бъде  присъдена 

образователна и научна степен „ДОКТОР“ на Анна Петрова 

Георгиева в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4.Обществено здраве, научна специалност 

Управление на здравните грижи. 

 

 

03.10.2016 г.                                               Член на НЖ: ………………………  

гр. Варна                         

                                                                            Доц. Мария Вълканова, д.п. 

 


