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определена за член на НЖ и да представя рецензия за дисертационния труд на 

Гергана Бонева Ненова на тема „Мястото на кинезитерапевта в общественото 

здраве и развитието на интегрираните грижи” по област на висше образование 

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

научна специалност „Управление на общественото здраве“. 

 

 

Кратки сведения за докторантката.  Родена е на 16.02.1975 г. в Русе. 

Висшето си образование завършва през 1999 г. в Русенски университет „Ангел 

Кънчев” –магистър по кинезитерапия. През 2012-2014 г. придобива втора 

магистърска степен по Здравен мениджмънт във ФОЗ на Медицински университет 

„Проф. Параскев Стоянов”-Варна. Професионалният  ѝ път е изцяло свързан с 

практическа дейност в областта на кинезитерапията, назависимо от 

наименованието на заеманата от нея длъжност: старши терапевт в комплекс 

„Ривиера”, Златни пясъци -2000-2005 г., в хотел „Хелиос” - 2005-2008 г.,в хотел 

„Отдих” - Каварна. От 2009 г. и досега е кинезитерапевт е в УМБАЛ „Света 

Марина” - 2009/2011 –в отделението за рехабилитация - Шкорпиловци, а от 2011 в  



Марина” - 2009/2011 –в отделението за рехабилитация - Шкорпиловци, а от 2011 в 

отделението по Ортопедия и травматология. От 2014г.  е хоноруван асистент, а от 

януари 2016г.- редовен асистент в Медицински колеж на Медицински университет-

Варна. Езикова подготовка: руски език – на високо ниво, английски език - на 

средно, немски - на базово ниво. 

Общо описание на дисертационния труд: Разработен е на 171 страници, 

илюстриран с 8 таблици и 13 фигури и 14 приложения. Използваната литература 

включва 154 литературни източници, от които 50 са на кирилица и 104 на 

латиница. Структурата на труда следва класическия модел: Въведение; Цел, 

задачи, хипотези, материал и методи; Първа,втора и трета глава, отговарящи на 

поставените цели; Основни изводи, приноси, препоръки; Литература. 

Актуалност на дисертационния труд. Определящото значение на 

хроничните заболявания не само в смъртността, но и в заболяемостта и 

инвалидността на съвременните общества, наложиха разгръщането на лечебни 

методи, които са в областта на третичната профилактика. Те са насочени към 

недопускане или намаляване на инвалидизиращите последици на широко 

разпространените хронични болести. На едно от първите места е лечението чрез 

движение, което има за цел възстановяване на функционалните възможности на 

организма, съхраняване на автономността на личността и качеството ѝ на живот. 

Тази област се  развива интензивно: утвърждават се нови специалности, степени на 

образование и форми на практикуване. Ас. Гергана Ненова се е насочила към една 

от най-важните сред тях - кинезитерапията. Да се търси мястото на 

кинезитерапевта в системата на общественото здравеопазване е перспективно от 

гледна точка на подготовка на кадри, на развитие на компетенции, на 

практикуване и коопериране на дейности на специалисти, сходни по  прилагани 

методи. Още повече, че в момента съществуват редица неясноти и конфликти, 

които могат да бъдат  намалени/отстранени след  сериозен анализ на 

съществуващата ситуация. Независимо от очевидната потребност на подобно 

изследване, дисертацията на ас. Ненова представлява първа стъпка към изясняване 

на  тази проблематика.  

Оценка на цели и методология. Целта на труда е формулирана: да  се 

проучат мястото и ролята на кинезитерапевта в общественото здраве и в 
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развитието на интегрираните грижи.  

 

За изпълнение на целта докторантката си е поставила пет задачи:  

 Да се проучи кинезитерапията като професия и образование по света 

и в България. 

 Да се разкрият възможностите за практическа работа на 

кинезитерапевта в България. 

 Да се направи анализ на практическите модели за развитието на 

интегрираните грижи по света и в България. 

 Да се представи и обсъди собствения клиничен опит с пациенти с 

артрозна болест, потребители на интегрирани грижи в условията на изнесена в 

дома рехабилитация. 

 Да се проучи удовлетвореността на две групи пациенти: потребители 

на интегрирани грижи от мултидисциплинарен екип и потребители на 

рехабилитационни услуги, финансирани от НЗОК.  

Ключовите думи/фрази, които могат да бъдат открити във формулировката 

на задачите са: кинезитерапия - образование и практикуване, интегрирани 

грижи, кинезитерапевтът и пациентите с артрозна болест, пациентска 

удовлетвореност.  Те са логически свързани помежду си и отразяват  главните 

посоки, в които докторантката развива изследването си. 

Методологията на изследването е изградена върху съчетанието на 

качествени (съдържателен и документален анализи) и количествени (анкетен, 

статистически) методи. Тя напълно съответства на поставените цел и задачи: с 

качествените методи се изясняват проблемите на кинезитерапията като 

образование и практическа дейност и на интегрираните грижи; с количествените 

методи се проучват клиничните форми на работа на кинезитерапевта при болни с 

артрозна болест и измерване на тяхната удовлетвореност от получените грижи.С 

така разработената методология докторантката доказва уменията да поставя 

изследователски проблеми, да разработва хипотези, да планира и провежда 

изследвания за доказването им.   
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Оценка на резултатите.  

В първа глава „Кинезитерапията, мултидисциплинарният екип и 

интегрираните грижи” докторантката  изследва  основни понятия, свързани с 

професиите, прилагащи лечение чрез движение: по-широкото, рехабилитация, 

включва кинезитерапията. Обратни са съотношенията при образователните 

степени. Г.Ненова разработва много полезните съотношения между обучението и 

възможностите за практическа работа на професиите кинезитерапевт, 

рехабилитатор, масажист, ерготерапевт. Разгледани са професионалните 

компетенции на видовете специалисти на базата на квалификационните им 

характеристики, които имат възможност за промяна, тъй като са отворен документ.  

Съществени са изводите, които тя прави за съотнасянето на подобните 

специалности в България и в другите  страни от ЕС.  В последните е налице 

възможност кинезитерапевтите да работят самостоятелно за разлика от България. 

Наред с това, наименованието физиотерапевти за професиите, прилагащи лечение 

чрез движение, у нас може да бъде източник на конфликти, поради свързаността 

му с лекарската специалност физиотерапия. Достигайки до същината на 

различията, докторантката разкрива бариерите за професионално развитие пред 

кинезитерапевтите и същевременно посочва пътищата, по които те могат да бъдат 

преодолени-чрез промени в законодателството и образованието. 

Докторантката с основание започва обсъждането  на интегрираните грижи 

(ИГ) исторически, от техния предвестник, медико-социалните грижи. От 

представените съвременни дефиниции на ИГ, тя се спира на няколко най-важни 

пункта, акцентирайки върху „широк набор от медицински и социални услуги за 

хора, нуждаещи се от помощ при основни ежедневни дейности поради хронични, 

физически и ментални увреждания”. ИГ се полагат от различни организации и 

различни специалисти. Затова те са изходна точка за необходимостта от 

мултидисциплинарен екип (МДЕ) , който е разгледан теоретически и обоснован 

практически при  болните с артрозна болест- обект на клиничната дейност на 

докторантката. 

Последно от ключовите думи/фрази на дисертационния труд е разгледано 

понятието пациентска удовлетвореност (ПУ) в няколко ракурса- исторически 

аспект; ПУ като уважение към личността на пациента и зачитане на неговите 
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права; като обратна връзка с потребителите медицински услуги /ИГ с цел 

подобряване на управлението им; като маркетингов  подход за превръщане на 

доволните пациенти в „агенти” на лечебното заведение. Това по-широко разбиране 

на пациентската удовлетвореност прави напълно обосновано изследването на 

удовлетвореността от пациентите с артрозна болест като мерило за ИГ, положени 

от МДЕ. За сполучливото, дискусионно представяне на понятията е допринесла 

както добрата литературна осведоменост на докторантката, така и изразяването на 

собствено становище, плод на осмислен професионален опит. 

Във втора глава „Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и 

развитието на интегрираните грижи – изследване на проблема” е представено 

Отделението по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Св. Марина” като освен 

високото технологично ниво са разкрити, анализирани и подчертани елементите на 

пациент-центрирания подход, станали стил на поведение на професионалистите от 

МДЕ. Анализиран е алгоритъма на поведение на МДЕ към болните в 

предоперативния и следоперативния период като е акцентирано на ранната  и 

свръхранната рехабилитация. Специално внимание е отделено на оценката на 

индивидуалните потребности на пациентите като предпоставка за специфична  

качествена грижа. Екипната работа в болнични условия е предпоставка за развитие 

и приемственост на ИГ в домашни условия. Последните се налагат поради 

лимитирания болничен престой и очевидната потребност от следстационарно 

лечение на пациентите с артрозна болест.  

Трета глава „Удовлетвореност на пациентите с артрозна болест от 

интегрирани грижи, предоставяни от мултидисциплинарния екип – резултати 

и обсъждане” е посветена на  два проблема. Първият е описанието по конкретни 

казуси на клиничния опит на докторантката   което намирам за изключително 

положително. То съдържа новаторска практика, основана на  комплексните, но 

индивидуализирани потребности на пациенти с артрозна болест, оперирани  в 

Отделението по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св.Марина”.  Разработена 

е рамка  на модела за предоставяне на  висококачествени интегрирани грижи от 

мултидисциплинарен екип в дома на пациентите, след извършване на 

индивидуална оценка с участието на кинезитерапевта. ИГ обхващат спектър от 

услуги- здравни, в т.ч. рехабилитационни, както и услуги, подпомагащи пациента 
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за справяне с ежедневни дейности. Координатор на тези дейности и на 

потребността от тях е кинезитерапевтът. Съществено място в този процес играе 

обучението на пациента и неговото обкръжение в правилно изпълнение на 

препоръките (лечебната гимнастика и др. в домашни условия). Разпределението на 

функциите между членовете на екипа, спазване на екипни норми, отношение 

между ролите допринасят за добри резултати: постоянно проследяване на здравния 

статус на пациента, по-висока информираност и участие на пациента и 

семейството, адекватни решения и препоръки за действия.  

Вторият проблем е изследване удовлетвореността на пациентите като 

възможност да се доближи до измерване на  резултатите. Разработеният въпросник 

за оценка е с висока надеждност. Мнението на пациентите е по следните области: 

информираност, отношения/комуникативност, време (отделено на пациента), 

професионализъм, двигателна активност, ползи/резултатност. 

 

Изследването на удовлетвореността е проведено при две групи пациенти: 

първата са потребителите на интегрирани грижи от мултидисциплинарен екип- 

обект на клиничния опит на докторантката (тестова група); втората са и 

потребители на рехабилитационни услуги, финансирани от НЗОК (контролна 

група). Сравнителният анализ на  резултатите показват висока оценка  по всички 

показатели на пациентите от тестовата група и на второ място, техните  оценки са 

статистически значимо по-високи от тези на контролната група.  

Апробираният модел за ИГ при пациенти с артрозна болест с водеща роля 

на кинезитерапевта показва много добри резултати в подобряване на двигателните 

им възможности- предпоставка за запазване или подобряване качеството на живот. 

Разработената концептуална рамка за предоставянето на ИГ при пациенти с 

артрозна болест поставя ударение върху холистичния подход към пациента и 

стимулиране на партньорските взаимоотношения с пациента и семейството му. 

Показан е модел на оползотворяване потенциала на кинезитерапевта като основен 

член на мултидисциплинарния екип за интегрирани грижи в дома. 

Представлявайки първото по рода си, широко по обхват, целенасочено и 

задълбочено проучване на мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и 

развитието на интегрираните грижи, дисертационният труд има теоретични и 
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приложни приноси,  отнасящи се до основните положения на кинезитерапията като 

професия, образование и практическа работа, със специален акцент върху 

интегрирани грижи за болни от артрозна болест. 

Разработеният модел за непрекъснатост и приемственост на болничните и 

извънболничните грижи за пациенти с артрозна болест, нуждаещи се от 

продължителни и интегрирани грижи има голям потенциал да бъде използван и 

при други заболявания. Същото е валидно и за оригиналния инструмент с висока 

надеждност за изследване на удовлетвореността от работата на кинезитерапевта. 

Теоретичните и приложни приноси са добре представени от докторантката. 

 

Авторефератът отразява най-съществените страни на дисертационния труд. 

Във връзка с дисертацията са направени четири публикации, от които 3 в 

български списания е едно в чужбина, в сборник от конференция. 

Критични бележки имах възможност да направя непосредствено след 

вътрешната защита, които са съобразени. Представянето на резултатите в 

заинтересуваните общности ще послужи, надявам се, за плодотворни дискусии и 

решения.  

Лични впечатления. Контактите ми с Гергана Ненова - главно във връзка с 

изследователски проекти ме убедиха в нейния стремеж за развитие, подплатен от 

лични способности и упорита работа,  в научната ѝ добросъвестност и възможности 

за бърз напредък. Професионалната грижа за пациентите и човешкото общуване с 

тях, включващо и  обучение, според мен представлява еталон на професионално-

етично поведение. По тези причини развитието ѝ като преподавател би било 

уместно и обществено полезно. 

Заключение.  

Представеният дисертационен труд е замислен като оригинално изследване 

върху важни и неизяснени проблеми на съвременни подходи за лечение и 

организация на грижи, приемственост между болнични и домашни грижи с 

прилагане на пациент-центриран подход и определяне на мястото и ролята на 

кинезитерапевта в дълготрайните интегрирани грижи за хронично болни. Трудът 

отговаря напълно на изискванията за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор”, заложени в Закона и в Правилника за развитие на академичния 
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състав на МУ-Варна. Това съответствие е основание за положителната ми оценка и 

призовавам членовете на НЖ да гласуват също положително на Гергана Бончева 

Ненова да бъде присъдена ОНС  „доктор”. 

 

 

 

Рецензент:  

 

 

Доц. Невяна Фесчиева, д.м. 
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