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от проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м.  

на дисертационния труд  на  Катя Генова Егурузе на тема: 
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Научен ръководител: проф. д-р Стоянка Попова, дм 
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1. Данни за дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 180 стандартни страници, като текстът е 

онагледен с 121 фигури, 9 таблици и 3 приложения. Библиографската справка съдържа 

207 източника, от които 83 на кирилица и 124 на латиница. Трудът е структуриран 

както следва: въведение, литературен обзор, методология  на изследването, две глави 

включващи анализ на резултати от собствени изследвания за състоянието на 

профилактиката на карцинома на гърдата и за повишаване ролята на медицинската 

сестра в превенцията на заболяването, изводи и препоръки, литература и приложения.  

2. Актуалност на дисертационния труд  

 Актуалността на представения дисертационен труд се определя от 

необходимостта за създадаване на медико-социални модели, които на базата на 

съществуващи положителни европейски практики за профилактика на карцинома на 

гърдата целят да повишат приносната роля на медицинските сестри за по-добро 

качество на здравното обслужване. Допълнително потребността от подобни научни 

разработки се определя и от дефицита на доказателства от изследователски и практико-

приложен характер в тази област у нас. В този смисъл актуалността на представената от 

К. Егурузе дисертационна разработка се определя от следните реалности: 

  ниско ниво на здравна грамотност на българските граждани, водещо до 

неадекватно здравно поведение; 

  отсъствие на доказателства за резултатите от провежданата профилактика на 

карцинома на гърдата в национален и регионален аспект; 

  подценяване ролята на медицинските сестри при профилактиката на карцинома 

на гърдата самостоятелно и в екип; 
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  отсъствие на аналитична статистическа и социологична информация по 

проблема, както от потребителите на здравни услуги, така и от медицинските 

специалисти. 

3. Характеристика на литературния обзор 

Литературният обзор, в обем от 54 страници е структуриран в осем части по 

начин, който хронологично анализира основните аспекти на съвременните проучвания 

и публикации, имащи отношение към изследвания от автора проблем. Анализът на 

синтезираната научна информация е целенасочено и компетентно фокусиран към 

нуждите на конкретното проучване. Той позволява на докторантката да осъществи 

адекватни сравнения в национален и международен аспект.  

К. Егурузе синтезира поетапно съвременните концепции за оценка на рисковите 

фактори, съвременните методи за профилактика и скрининг на карцинома на гърдата. 

намерили приложение вмеждународната практика, в националното законодателство и 

нормативна база. Впечатлява аналитично-критичното отношение към избраната 

проблематика. В тази част на разработката докторантката демонстрира добра 

литературна осведоменост, способности за систематизиране и поставяне на точните 

акценти върху важните нерешени проблеми на профилактиката на карцинома на 

гърдата. Компетентно и синтетично са анализирани приоритетни за проучването 

въпроси относно: ролята на първичната и специализираната медицинска помощ; ролята 

на медицинската сестра и неправителствените организации в профилактиката на 

карцинома на гърдата.  

В заключение направеният от докторантът синтез на литературните източници 

показва добри аналитични умения,  висока терминологична компетентност и широка 

информираност по решените и нерешени проблеми на профилактиката на рака на 

гърдата.  

4. Оценка на целта, задачите и методичния подход. 

Целта и задачите и работните хипотези на дисертационната разработка са ясно 

формулирани, конкретни и обосновани. Методите на  изследване са сполучливо 

подбрани. Логическите единици на проучването включват жени на възраст 20-65 

години, медицински сестри и здравни експерти. Техническите единици на 

наблюдението включват лечебни заведения в областите Варна, Добрич, Силистра и 

Шумен. Проучването е проведено в периода 2013-2015 г. Използвана е адекватна 

методика за събиране и ализ на емпирична социологическа информация. Разработени и 

използвани са три въпросника за проучване: информираността и заболяемостта на 
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анкетирани жени и медицински сестри; нагласите за участие в профилактични 

дейности; нивото на подготовка и проблемите пред медицинските сестри при 

провеждане на профилактични дейности. 

 Обемът на извадката анкетирани включва 1102 жени от градски и селски 

населени места, 260 медицински сестри и 111 здравни експерти. Дизайнът на 

проучването и използваният методичен инструментариум отговарят изцяло на 

потребностите за решаване на поставените научни задачи. При обработката на 

събраната първична информация са използвани дисперсионен, вариационен, 

корелационен и графичен анализи, както и параметрични и непараметрични тестове за 

оценка на хипотези. Компютърната обработка на събраната база данни е осъществена с 

помощта на съвременен статистически пакет SPSS v.20.0. 

5. Оценка на резултатите  

Основната 3-та глава на дисертацията съдържа богата фактология, чрез която се 

установяват редица важни проблеми свързани с организацията на регламентираните 

профилактични прегледи и скринингови изследвания в избраните четири 

административни области. Въпреки влошената социално-икономическа характеристика 

на населението в тях (висока безработица, ниски доходи и влошено здравно състояние) 

проучването установява сравнително достъпна обща и специализирана медицинска 

помощ (с изключение  на област Силистра) за ранна диагностика и лечение на 

онкологичните заболявания. Проучването включва стандартни скринингови методи 

като самоизследване, клиничен преглед и мамография. Умело използваният от 

докторантката социално-медицински подход позволява да се анализира честотата на 

профилактичните прегледи в зависимост от възрастта, образователното ниво на 

контингента жени, местоживеенето, квалификацията на медицинските специалисти 

извършили прегледа и др. Висока доказателствена стойност имат резултатите според 

които 36,8% от респондентите са преглеждани от специалист онколог, 27,6% от личния 

лекар, 24,0% от специалист хирург и 11,6% от няколко медицински специалисти. 

Възрастта и образователния ценз на жените участници в проучването показват 

очаквана правопропорционална умерена зависимост към честотата на проведените 

клинични и мамографски прегледи. Най висок относителен дял 44,1% имат 

мамографиите сред жените на възраст след 56 г. и сред изследваните с полувисше 

(37,0%) и висше (29,6%) образование. Получените резултати по местоживеене, 

честотата и посещаемост на провежданите профилактични прегледи за карцином на 

гърдата потвърждават вече известни тенденции, но имат висока доказателствена и 
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информативна стойност в регионален аспект. Те дават представа за съществуващи 

инфраструктурни проблеми на здравната мрежа в проучваните области и последствията 

за достъпността и качеството на медицинската помощ. Тези доказателства имат научно-

приложен принос и представляват управленски интерес за организацията на 

профилактичните и скринигови прегледи за карцином на гърдата у нас. 

Приносен характер имат получените резултати относно: причините за: 

посещаемост; затрудненията при провеждане на профилактичени прегледи; липсата на 

адекватна и своевременна информация за тях и по-осезателното ангажиране на 

медицинските сестри в профилактиката на карцинома на гърдата. Докторантката 

установява, че 56,3% от анкетираните вярват в полезността на профилактиката; 52,8% 

са убедени, че рано диагностициран ракът на гърдата е лечим; 43,4% считат, че 

регулярните профилактични прегледи им действат успокоително. Затруднения при 

провеждането на тези прегледи срещат 49,6% от анкетираните, като водещите причини 

за това са липсата на информация (17,9%), продължително чакане (14,2%) и живеещи в 

села без стационарни лекарски кабинети (12,9%).   

Вторият ракурс на проучването е фокусиран върху рисковите фактори, здравните 

знания за профилактиката на карцинома на гърдата и индивидуалното здравно 

поведение на респондентите. Получените резултати от анкетата сред медицински 

сестри установяват висока степен на информираност на жените (75,9%)  за  

възможностите и за провеждането на профилактични прегледи. Според отговорите на 

медицинските сестри най често жените-пациентки са търсили и получили такава 

информация (85,0%) от сестри работещи в първичната медицинска помощ. Подробно и 

задълбочено е анализирана получената от медицинските сестри информация, относно 

знанията на анкетираните за рисковите фактори и съответните корелации с тяхната 

възраст, образователен ценз и местоработата на предоставящите информацията. 

Установява се, че повече от половината включени в проучването жени (57,5%) познават 

рисковите фактори, имащи връзка с карцинома на гърдата. Анализът доказва, че поради 

едностранчивост на търсената и получена информация пациентите надценяват в 

известна степен своята информираност, което може да бъде установено при 

съпоставката с резултатите от мнението на медицинския персонал. Анализирайки 

източниците на информация Катя Егурузе установява класическия валиден у нас модел 

чрез който пациентите получават информация основно от лекари на посетената 

болница (41,1%), от интернет, телевизия и преса (50,2%), от медицински сестри и 

акушерки (16,1%) и от свои близки и познати (9,8%). Учудващо анализът установява 
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съответствие между самооценката и реалните знания оценени от здравните 

специалисти. Подчертана е потребността от повишаване нивото на здравните знания и 

и стимулиране на адекватно здравно поведение сред по-младите и с по-нисък 

образователен ценз женски контингент. Всичко това потвърждава недостатъчната 

маркетингова компетентност и ограничените интервенцционни възможности на 

здравната система за осигуряване на по-добра информираност на пациентите за 

преимуществата на провежданите профилактични дейности и програми.  

Приносен характер и висока доказателствена стойност има установената 

статистически значима зависимост между степента на предварителна информираност и 

честотата на самоизследването на гърдите, нивото на знания за самоизследване и 

корелациите с възрастта, нивото на образование и местоживеене на респондентите. 

Определен научно-приложен принос за определяне ролята на медицинската сестра 

в профилактиката на карцинома на гърдата имат получените от К. Генова резултати от 

проучване мнението на жените относно: 

  източници на указания за правилно самоизследване на гърдите; 

 участието на медицински сестри в обучението на жени за самоконтрол на 

гърдите; 

  предложения на медицинските сестри за подобряване профилактиката на 

карцинома на гърдата. 

Четвъртата глава от дисертационния труд на К. Егурузе представя доказателства 

за съществени  нерешени организационни и образователни проблеми на подготовката 

на медицинските сестри за включване в профилактични програми за карцином на 

гърдата. Проучването установява, че от анкетираните 260 сестри само 3,1% имат 

придобита специалност. Малък брой от сестрите в районите на проуване придобиват 

специалност, като причините за това са невъзможност за продължително отсъствие от 

работа, високи такси за обучение, ниска мотивация и финансови затруднения. 

Преобладаващият брой на работещите в болнични звена (90%), както и тези от 

извънболничната помощ (80%) изпитват нужда от продължаващо обучение. От 

анкетираните експерти 41,8% считат, че знанията на работещите медицински сестри за 

профилактиката на КГ получени в базовото им обучение са недостатъчни. 

Самооценката на анкетираните сестри показва, че 36,8% от тях не са запознати с 

профилактичните дейности за КГ; 45,8% са частично запознати и само 17,4% са 

отлично запознати. Изследваните корелационни зависимости за участието на 

медицинските сестри в екипи за профилактика на КГ; за потребността от 
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висококвалифицирани сестри в съвременната онкологична практика; и експертните 

предложения за тяхното участие на различни етапи от профилактичните дейности 

допълнително потвърждават потребността от допълнителна подготовка за 

съвременната онкологична практика.  

Получените резултати в последния раздел на проучването установяват колеблива 

подкрепа или по-скоро слабо информирана подкрепа за разкриването на магистърска 

програма «Онкологични здравни грижи». 

Дисертационният труд завършва с конкретни изводи и препоръки, които 

логически произтичат от предшестващия анализ. Представените изводи са 

систематизирани в 9 основни направления, като точно отразяват получените резултати 

и показват съответствие с целта и задачите на представения дисертационен труд. 

Препоръките  макар и синтетично представени са убедителни и институционално 

адресирани.  

Нямам критични бележки към представения дисертационен труд. 

Във връзка с дисертационния труд докторантката е представила пет публикации в 

авторитетни български научни списания и научни форуми.  

В заключение считам, че представеният от Катя Генова Егурузе дисертационен 

труд на тема „Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на 

гърдата”по актуалност на проблема, прецизност на методиката, качество на получените 

резултати и научни приноси отговаря на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и  Правилника за развитие на Академичния 

състав на МУ- Варна. Във връзка с това препоръчвам на членовете на Научното жури 

да присъдят на г-жа Катя Генова Егурузе образователната и научна степен „доктор” по 

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в професионално направление 

7.4. „Обществено здраве” и научната специалност „Управление на здравните грижи”. 

22 април 2016 г.   

София 

      

  


