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Данни за процедурата 

Асистент Анна Петрова Георгиева е зачислена като докторант на самостоятелна 

подготовка  за придобиване на ОНС „Доктор” в област на висшето образование: 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.Обществено здраве, по научна 

специалност: Управление на здравни грижи в Катедра „Здравни грижи“, Факултет 

„Обществено здравеопазване“ на Медицински университет – Варна , съгласно Заповед на 

Ректора № Р -109-89/30.03.2015г.. 

На основание чл.26 ал. 3 и чл.30, ал.3 от ППЗРАСРБ, чл.44, ал.2 от ПРАС на МУ 

Варна и решение на ФС по протокол №85/20.01.2015г. на ФОЗ, успешно положен 

докторантски минимум и съобразно готовността и за публична защита Анна Петрова 

Георгиева е отчислена с право на защита със Заповед №Р 109-312/08.08. 16.г. на Ректора 

на МУ - Варна.  

 

Биографични данни и кариерно развитие на докторанта 

Асистент  Анна Петрова Георгиева след придобиване на медицинско 

образование по специалност „ Медицинска сестра“ в Полувисш медицински институт „ 

Д-р Н. Николаев“ – гр. Варна през 1991 г. започва работа в Обединенa работническа 

болница– гр. Варна, където работи като редова сестра до 1994 г. От 01.08.1992 г. до 

01.04.1998 г.работи като  медицинска сестра. в Общинка болница- Аспарухово- гр. Варна. 

По късно от  01.04.1998 г. до 22.05.2006г. работи като  медицинска сестра в МБАЛ „Света 

Анна – Варна” АД, Клинка по неврохирургия. От 22 .05.2006г., след конкурс,  е назначена 

на длъжност старша медицинска сестра във Вътрешно отделение на МБАЛ „Света Анна“- 

Варна.   

 През цялото време е повишавала образованието си, като последователно в 

Медицински университет Плевен пред периода от 2002 – 2005 г. придобива ОКС 

„Бакалавър”, а по – късно през 2005 – 2007 г придобива специалност: „Управление на 

здравните грижи” в Медицински университет  гр. Плевен.  

От 2007 година започва преподавателската кариера, след успешно издържан 



конкурс. А малко по - късно през 2003г. става асистент. Участва в практическото 

обучение на студентите от специалност „Медицинска сестра“ – провежда упражнения, 

семинари и клинична учебна практика.  Активно въвлича студентите в научни 

проучвания, резултатите от които представят съвместно в научни форуми и конференции. 

Ас. Георгиева има стремеж за разширяване на теоретичната си и практическа 

подготовка чрез участия във форми на СДО, които  и помагат да оформя 

изследователските и преподавателските си умения. През 2014 година докторантката 

придобива специалност „Медицинска сестра за социални дейности”. 

 

Обща характеристика на дисертационният труд 

Дисертационният труд, представен от ас. Анна Петрова Георгиева е разработен 

към катедра Здравни грижи на ФОЗ към Медицински университет – гр. Варна. 

Дисертацията е структурирана в пет глави и съдържа 195 страници. Включва 24 фигури, 

12 таблици, и 5 приложения. Библиографският списък включва 259 литературни 

източника, от които 134 на кирилица и 125 на латиница. Постигнат е добър баланс 

между отделните части на дисертационният труд. 

Оценка на актуалността на темата 

Разработената от ас. Анна Петрова Георгиева тема е изключително актуална към 

настоящия момент, тъй като сестринската професия се променя, стимулирана от 

технологичния напредък в здравната помощ. Актуалността на темата е обоснована от 

обществените потребности, свързани с нарастващата роля на медицинските сестри, като 

ценен ресурс на съвременните здравеопазни системи. Те се явяват не само изпълнители 

на лекарски предписания, но и равностойни участници в процеса на медицинско 

обслужване на пациентите,  със свои автономни функции и отговорности. В  тази връзка 

важен аспект от дейността на медицинската сестра като здравен професионалист е 

информирането и получаването на съгласие от пациентите. 

 Поради това, проучването на възможностите за оптимизиране на участието на 

медицинската сестра в процеса на информиране и информирано съгласие на пациентите 

има важно научно и практическо значение.  

Докторантката е развила изследователската си теза, вземайки предвид, 

установените добри сестрински практики и законодателните регламентации за 

получаване на информирано съгласие в редица страни както в Европа, така и в други 

страни.  

Значимостта на въпроса за получаване на информирано съгласие от пациентите се 

обуславя и от непрекъснатото развитие на медицинската наука и практика. Новите 

лечебни и диагностични методи често са с различна вероятност за успех, свързани са с 

множество рискове за пациента и поставят на сериозно изпитание безспорно установени 

норми и ценности. 

Информирането и получаването на съгласие от пациентите са важни аспекти на 

дейността на медицинската сестра. Информирането на пациента е не само проява на 

уважение на правото му на информация и съгласие. Пациентът, който е достатъчно 

информиран относно здравното си състояние и има адекватно поведение, може да се 

разглежда като част от медицинския екип и активно да участва при вземането на 

решения, свързани със здравето му. 

Значимостта на изследването се основава на това, че към настоящия момент 

липсва цялостно научно изследване по темата.  

В резултат на направения анализ на достъпната литературата, свързана със 

съвременното състояние на проблема „информирано съгласие“, авторката прави важно 

обобщение в три посоки:  

 Независимо от развитието на концепцията на информираното съгласие и 

множеството научни проучвания ефективната практическа реализация на процеса на 



информираното съгласие в съвременното здравеопазване все още е свързана с редица 

предизвикателства и нерешени проблеми. 

 Информираното съгласие е необходима концепция в сестринската практика и 

неразделна част от цялостната концепция на сестринството. 

 Информираното съгласие на пациентите при осъществяването на сестрински грижи е 

все още неразработена концепция в България, за която са необходими ново виждане и 

подход, основани на данните от нови задълбочени изследвания по проблема и на 

прилагането на съвременна научнообоснована методология в реалната сестринска 

практика. 

 

Авторката очертава важни за теорията и практиката проблемни области, свързани 

с професионалните компетенции на медицинската сестра с академично образование в 

България.  

Подходите, които е подбрала ас. Георгиева  показват нейното умение на 

преподавател и изследовател, ориентиран към постигане на високи резултати. Доказвайки 

необходимостта от прилагане на практически подходи за оптимизиране на участието на 

съвременните медицински сестри в процеса на информирано съгласие на пациента 

авторката с умението на творец предлага Алгоритъм за получаване на информирано 

съгласие от пациента.  

Проведена е експертна оценка на разработените практически подходи за 

оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на 

пациента сред главни и старши медицински сестри (март – септември 2015 г.),  

посредством собствено разработен въпросник за стандартизирано интервю. 

Научната новост на изследването произтича от факта, че представеният труд 

представлява опит за цялостно проучване на института на информираното съгласие в 

контекста на участието на медицинската сестра в него.  

Настоящият труд е първият опит  за самостоятелно,  задълбочено и 

систематизирано изследване на проблема, посредством прилагане на 

интердисциплинарния подход.   

 

Литературен обзор 

Литературният обзор е разработен в обем от 54 страници, структуриран в І глава, 

озаглавена като „Литературен обзор – актуалност на проблема информирано съгласие“. В 

обзора са формулирани 2 основни  рубрики, които обстойно са анализирани: 

„Исторически преглед на развитието на концепцията за информирано съгласие“ и 

„Съвременно състояние на проблема „информирано съгласие“.  

В резултат на направения анализ на достъпната литературата, свързана със 

съвременното състояние на проблема „информирано съгласие“, авторката достигна до 

следните основополагащи изводи: процеса на информираното съгласие в съвременното 

здравеопазване все още е свързана с редица предизвикателства и нерешени проблеми; 

Информираното съгласие е необходима концепция в сестринската практика и 

неразделна част от цялостната концепция на сестринството; Информираното 

съгласие на пациентите при осъществяването на сестрински грижи е все още 

неразработена концепция в България; Участието на медицинската сестра в процеса на 

получаване на информирано съгласие от пациентите има важно научно и практическо 

значение. 

  Оригинално е виждането тази част на дисертацията да завърши с изводи, тъй като 

разглежданият проблем се нуждае от  обсъждане у нас и признаване на възможностите на 

медицинската сестра да получава информирано съгласие от пациента.  

За разработването на литературния обзор авторката се опира на достатъчно източници, 

които умело анализира и показва задълбочено познаване на мнение на други автори по 

избрания от нея проблем. Структурата на литературния обзор и стиловото оформление 



показват уменията на ас. Анна Георгиева да борави с литературни източници и да 

изразява собствено мнение по темата на дисертацията.  

В последствие част от литературния обзор може да бъде представен като 

практическо ръководство за студентите от специалност „Медицинска сестра“, както и с 

успех би се ползвало от медицински сестри  работещи в болничната и извънболнична 

помощ“. 

 

Постановка на научното проучване 

Във ІІ глава се визира методиката на научното проучване, която е подробно и коректно 

разработена. На базата на обстойно разработеният литературен обзор успешно са 

изведени целта и основната изследователска теза. Прецизно са формулирани  7 задачи и 4 

работни хипотези, разработени съобразно европейските изисквания и опит, насочени към 

предоставяне на информация и получаване на информирано съгласие от медицинската 

сестра. Авторката е приложила разнообразни методи, които гарантират достоверност на 

получените резултати. Документален  метод е използван за анализ на действащи към 

момента законови и нормативни уредби, регламентиращи дейността на медицинската 

сестра.  Анкетният метод („лице в лице” и „пряка групова анкета“) е приложен за 

проучване мнението на 5 групи респонденти (общо 1250 души):  

 Пациенти (360), лекувани в клиника/отделение с терапевтична и хирургична 

насоченост на МБАЛ.  

 Студенти-дипломанти – 290, специалност „Медицинска сестра“, обучаващи се 

в МУ – Варна и МУ – Плевен. 

 Медицински сестри – 320, работещи в клиника/отделение с терапевтична и 

хирургична насоченост на МБАЛ. 

 Лекари – 280, работещи в клиника/отделение с терапевтична и хирургична 

насоченост на МБАЛ. 

 Експерти (50), ръководители по здравни грижи (главна и старша медицинска 

сестра) 

Обект на проучването е процесът на получаване на информирано съгласие от пациента 

при оказване на сестрински грижи. 

       Предмет на проучването са възможностите за оптимизиране участието на  

медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента. Предметът на 

изследването е актуален, с оглед голямото практическо приложение на съгласието в 

медицината. Изследването обхваща всички основни и относими проблеми, свързани с 

материално - правната уредба на информираното съгласие. 

Инструментариумът е собствено разработен и гарантира надеждност на приложените 

методи. За обработка на първичната социологическа информация са използвани 

подходящи статистически методи.   

       

Резултати 

Дисертационният труд представя резултати от огромно извършена работа от 

авторката. Резултатите са логически оформени и структурирани в глава ІІІ и глава ІV и са 

представени практико-приложните аспекти на изследването.   

Глава трета е посветена на   проучване на правната уредба на участието на медицинската 

сестра в процеса на получаване на информирано съгласие от пациентите в Република 

България и други страни. Изследвани  са законодателствата на Дания, Белгия, Франция, 

Испания, Финландия, Люксембург, Квебек и Русия, относно регулиране участието на 

медицинската сестра в процеса на информирано съгласие. Приложеният сравнително 

правен подход има за цел търсене на възможности за разширяване познанията  относно 

начините, чрез които може да се уреди, както и усъвършенства разглеждания институт в 

българското законодателство. 



 В резултат на направения сравнително-правен анализ на законодателството на 

визираните страни, относно регулиране участието на медицинската сестра в процеса на 

информирано съгласие ас. Георгиева достига до извода, че участието на медицинската 

сестра в процеса на информирано съгласие от пациентите е ясно и систематично уредено 

от законодателствата на Дания, Белгия, Франция, Люксембург, Квебек, Испания, 

Финландия и Русия.  

 Съгласно легалните дефиниции на сравняваните правни източници медицинската 

сестра е здравен професионалист и като такъв тя има определени задължения в процеса 

на информирано съгласие на пациентите.  

Приложеният сравнително-правен подход дава възможност за разширяване познанията за 

начините, по които може да се уреди или усъвършенства разглеждания институт в 

българското законодателство. 

В параграф втори на трета глава предмет на изследване са законовата и 

подзаконовата уредба на института на информираното съгласие в контекста на участието 

на медицинската сестра в него в Република България. Основна цел на проучването на  

правната уредба на участието на медицинската сестра в процеса на информиране и 

получаване съгласие от пациентите е да се установи  съществува ли  ясно регулиране в 

тази насока или е  налице необходимост от усъвършенстване на разглеждания институт в 

българското законодателство.  

 След анализ на  действащото законодателство е установено, че в Закона за 

здравето (ЗЗ), липсват текстове, които изрично уреждат да участиeто на медицинската 

сестра в процеса на информиране и получаване на съгласие от пациентите. 

 Обърнато е внимание на проблема, който възниква в практиката с оглед субекта на 

отговорността при оказване на медицинска помощ без съгласие. 

 Обоснована е тезата, че медицинската сестра се явява субект на задължението за 

информиране и вземане на съгласие с оглед действащата първична нормативна уредба на 

Република България.  

 Аналитично е разгледана правната регламентация на правото на пациента на 

информация и информирано съгласие на подзаконово ниво в контекста на участието на 

медицинската сестра в него. В резултат  на това се достига до извода, че в подзаконовата 

нормативна база, утвърждаваща медицинските стандарти по различни клинични 

дисциплини липсва ясен и единен подход при уреждане ролята на медицинската сестра в 

процеса на информиране на пациента . 

 В заключение,  След извършения обстоен критичен анализ на  действащата 

първична и вторична нормативна уредба в Република България и достъпната научна 

литература по проблема, авторката  аргументира тезата, че медицинската сестра е тази, 

която следва писмено да информира и вземе съгласие от пациента преди 

извършването на  инвазивни манипулации,  които са в границите на нейната 

професионална компетентност.  

 Въз основа на проведеното сравнително правно проучаване  на правната уредба на 

участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациентите и в 

други страни, може да се обобщи, че съществува празнота и неяснота относно участието 

на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациентите в Република 

България, за разлика от изследваните законодателства.  

 В този смисъл докторантката очертава е необходимост да се доразвие и прецизира 

действащата правна уредба в Република България, отнасяща се до участието на 

медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациентите, като бъде 

приложен опита на други страни. Според авторката за тази цел е целесъобразно 

въвеждане на задължение за медициската сестра за информиране и вземане на съгласие, 

съобразно  нейната професионална компетентност. 

 В  глава четвърта са разгледани основните характеристики на четирите групи 

респонденти – студенти дипломанти, медицински сестри, лекари и пациенти. Проучено е 



мнението на изследваните лица относно различни аспекти на процеса на информирано 

съгласие  и възможностите за оптимизиране  на участието на медицинската сестра в него. 

Изследвани са взаимовръзки и взаимозависимости между характеристиките на 

респондентите  и мнението им по проблема. В резултат на анализа на данните са изведени 

основни изводи от анкетното проучване. 

Анализирайки  мнението на респондентите относно значението и ефективността 

на процеса на получаване на информираното съгласие от пациента ас. Георгиева 

обобщава, че според мнозинството от изследваните лица той е важен „процес на активно 

взаимодействие и сътрудничество с пациента и неговите близки, основан на взаимно 

доверие, предхождащ всяка медицинска интервенция”. Същевременно по-голямата част 

от анкетираните считат, че пациентите не винаги разбират предоставената им 

информация, което предопределя неефективността на процеса на получаване на 

информирано съгласие. 

Резултатите от научното проучване доказват, че значителна част от изследваните 

лица оценяват положително възможния принос на медицинската сестра за оптимизиране 

на процеса на информирано съгласие на пациентите. Повече от половината и от четирите 

групи респонденти считат, че медицинската сестра трябва да бъде активен партньор на 

лекаря в процеса на информирано съгласие, като с това тя ще допринесе за неговото 

ефективно протичане. Допълнителен аргумент в тази насока са и данните, отразяващи 

мнението на по-голямата част от изследваните лица, че в повечето случаи пациентите  и 

техните близки се обръщат за помощ при вземане на информирано решение не само към 

лекаря, а и към медицинската сестра. Представените езултати доказват, че мнозинството  

и от четирите групи респонденти считат за  необходимо въвеждането на правна 

регламентация на участието на медицинската сестра в  процеса на информирано съгласие 

на пациентите.  

Докторантката установява, че мнозинството от медицинските сестри и 

дипломантите осъзнават необходимостта от непрекъснато обучение, свързано с 

оптимизиране на процеса на информираното съгласие на пациентите и изразяват 

готовност да участват в него. 

 

В глава пета на дисертационния труд са представени разработени практически подходи 

за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие 

на пациента - Алгоритъм за получаване информирано съгласие от пациента и Модел 

на технически фиш за информирано съгласие на пациента за  инвазивна сестринска 

манипулация. Представените подходи са разработени въз основа анализа на 

литературните източници и резултатите от проучването. 

Алгоритъмът за получаване информирано съгласие от пациента се опира на 

проучените и единно възприети от повечето доктрини пет елемента, съдържащи се в 

понятието „информирано съгласие: предоставяне на необходимата информация, 

разбиране на предоставената информация, осъзнаване на информацията, придобиване на 

,,компетентност” у пациента и даване на съгласие.Същевременно в основата на 

алгоритъма са и установените и потвърдени в хода на изследването три условия за 

валидност на съгласието, възприети от повечето автори, работещи по проблема: 

компетентност на пациента за волеизявление, предоставяне на информация, и 

доброволност на съгласието (свободно изразено съгласие). 

 Алгоритъмът включва систематична последователност от действия на медицинската 

сестра в процеса на информирано съгласие, които осигуряват професионална сигурност, 

ефективност на самия процес и валидност на съгласието на пациента. 

 Предложеният Алгоритъм е приложим както в процеса на получаване на общо 

съгласие за лечение и грижи, в който медицинската сестра е партньор на лекаря, така и в 

процеса на получаване на съгласие за конкретни сестрински интервенции, извършвани 

автономно или по лекарско назначение. 



На база резултатите от проучването и достъпната литература по проблема е 

разработен Модел на 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, както и за професионална 

сигурност при изпълнение на инвазивни интервенции от медицинската сестра. 

За основа на разработения авторски модел на технически фиш за получаване на 

информирано съгласие на пациента за венозна инжекция авторката коректно посочва, че 

се опира на други автори, работили по проблема  - моделът на фиш за получаване на 

информирано съгласие, предложен от  С. Тончева (2004) и моделът на протокол за 

информирано съгласие, предложен от Н. Василев и съавт.(2007). 

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.  

Собствено разработеният модел на технически фиш за информирано съгласие за 

венозна инжекция (инвазивна сестрински манипулация) е оригинален документ, със 

структура и съдържание, отразяващи всички необходими реквизити на писмената форма 

за получаване на информирано съгласие на пациента. Новостта му се определя от научно 

доказаната и обоснованата необходимост от неговото въвеждане, чрез което се гарантира 

спазване на правото на пациента на писмено информирано съгласие за инвазивни 

манипулации в рамките на професионалната компетентност на медицинската сестра. 

Внедряването му в сестринската практика, от една страна ще съдейства за правомерно 

изпълнение на инвазивните манипулации, извършвани от медицинската сестра, и от друга 

страна ще я предпази от отговорност при реализиране на риск, съпътстващ 

интервенцията. 

Резултатите от експертната оценка дават основание да бъдат направени  изводите, че е 

необходимо получаване на писмено съгласие за инвазивни сестрински интервенции.  

Предложените практически подходи, според мнозинството от експертите са приложими в 

сестринската практика и ще съдействат за оптимизиране процеса на информирано 

съгласие, спазване на правото на пациента на информирано съгласие и професионален 

комфорт и сигурност на медицинските сестри. 

 

Оценка на приносите 

Дисертационният труд представлява първо по рода си мащабно целенасочено и 

задълбочено, комплексно проучване относно възможностите за оптимизиране участието 

на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента. 

Авторката на базата на получените резултати очертава необходимостта от нормативно 

регулиране на участието на медицинската сестра в процеса на информиране и 

получаване на съгласие от пациентите и получаване на писмено съгласие за инвазивни 

сестрински манипулации. 

Резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и препоръки 

очертават приноси с теоретично - познавателен и  практико - приложен  характер.  

Справката за приносите представена в дисертационния труд отразява сравнително 

обективно реалните достижения на автора. От представените от авторката приноси 

възприемам следните:  

 

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 медицин- ските 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.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 за прецизиране на нормативната уредба в 

Република България във връзка с изследвания проблем. 

2.Формулирани са предложения и препоръки към отговорните институции за 

оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на 

пациента. 

Установените закономерности са основа за бъдещи проучвания, проследяващи 

изследваните процеси. 

В дисертационният труд са ясно формулирани препоръки и предложения, които 

биха били ценни в методологически аспект за Министерство на здравеопазването, 

Министерство на образованието и  Медицинските университети, където се обучават 

студенти от специалност „Медицинска сестра“.  

 

Предложения във връзка с резултатите от научното изследване 

Резултатите от анализа на законовата и подзаконовата уредба на института на 

информираното съгласие в контекста на участието на медицинската сестра в него в 

Република България дават основание и авторката е предложила de lege ferenda да се 

доразвие и прецизира действащата правна уредба в Република България, отнасяща се до 

участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациентите.Във 

връзка с това са дадени и конкретни de lege ferenda предложения относно прецизирането 

на легалната дефиниция на института на информирано съгласие и адресатите на 

разглеждания правен институт. Предложено е de lege ferenda да се предвиди легална 

дефиниция на съществени за информираното съгласие понятия, а именно медицинска 

помощ, медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи. 

Ас. Георгиева прави и предложение към Националният съвет по качество на 

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи да бъде инициирано 

нормативното регулиране и бъдат въведени в практиката на медицинските сестри 

алгоритъм за получаване на информирано съгласие  и технически фишове за получаване 

на информирано съгласие за инвазивни сестрински интервенции. Препоръчва се и да се 

стимулира и подкрепя професионалното развитие и усъвършенстване на медицинските 



сестри по въпросите, свързани с информиране и получаване на съгласие от пациентите 

чрез непрекъснато обучение по линия на СДО. 

Авторефератът изчерпателно възпроизвежда най – съществените моменти от 

дисертационният труд и е представен в обем от 74 страници. 

Изследователският портфейл на авторката включва към момента общо 5 научни 

публикации в специализирани издания (Scripta Scientifika Salutis Publicae /1 /, „Здравна 

икономика и менджмънт“ /1 /,  във Варненски медицински форум /2/, едно участие в ХІ 

национален Форум по здравни грижи, Шумен, 2014г.) свързани с дисертационния труд, 

които са реализирани през 2013, 2014 и 2015 година, с което асистент Анна Георгиева е 

изпълнила изискванията на критериите за ОНС „доктор”.  

Препоръчвам авторката да публикува резултати от дисертационният труд в 

специализирани научни списания в чужбина, за да станат достояние на по – широк кръг 

преподаватели в областта на здравните грижи и на специалисти, имащи отношение към 

ролята на съвременната медицинска сестра.  

Асистент Анна Георгиева, покрива напълно пpиетите от МУ Варна изисквания за 

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

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

научна работа с важни теоретични и практически приноси. Нямам критични бележки към 

дисертационния труд. 

 

Лични впечатления 

Считам за необходимо да споделя личните си впечатления. Познавам Анна Георгиева   от 

2007 година, когато прояви интерес към преподавателското място в специалност 

«Медицинска сестра». В последствие тя се яви на конкурс, който спечели и до момента е 

в Катедрата по здравни грижи. Силно мотивирана за преподавателска дейност тя е 

преподавател, който печели уважението на студентите  и колегите си от Катедра Здравни 

грижи. Отговорна и амбициозна, любознателна и иновативна в педагогическите си 

подходи тя се утвърждава като преподавател, който се се вписва във високите критерии 

за преподаване на МУ-  Варна. Мнаго трудолюбива и търсеща натура тя инициира 

разработването на учебник по дисциплината Сестрински грижи за за инфекциозно болни, 

който е за медицински сестри и акушерки и се ползва от студентите от София, Русе, 

Варна, Шумен, Сливен, В. Търново и др. университети. 

 В заключение: Въз основа на професионалното развитие, научните и учебно-

преподавателски 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 „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна, давам 

положителния си вот и убедено предлагам на уважаемото Научно жури докторантката 

Анна Петрова Георгиева да придобие ОНС „Доктор” по научната специалност  

„Управление на здравни грижи ” за нуждите на катедра Здравни грижи, факултет 

„Обществено здравеопазване ” на МУ- Варна. 

 

03.10.2016г.           

 
 

Проф. Соня Тончева,д.м. 

Председател на НЖ



 
 


