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Данни за процедурата 

Асистент Катя Генова Егурузе 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 здравните грижи в Катедра „Здравни грижи“, Факултет 

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

на Ректора № Р -109-83/24.03.2015г.. 

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 №99/21.03.2016г. на ФОЗ, успешно положен 

докторантски минимум и съобразно готовността и за публична защита Катя Генова 

Егурузе е отчислена с право на защита със Заповед №Р 109-90/31.03. 16.г. на Ректора 

на МУ - Варна.  

 

Биографични данни и кариерно развитие на докторанта 

Асистент  Катя Генова Егурузе след придобиване на медицинско образование 

по специалност „Медицинска сестра“ в ИПЗКССО „ Д-р Н. Николаев“ –гр. Варна 

през 1988 година започва работа в ІІІ ВО на ОРБК в гр. Толбухин, където работи като 

редова сестра до 1993г. През 1998 година се дипломира като „Бакалавър” по 

специалност „Здравни грижи“ с професионална квалификация ‘’Ръководител на 

здравните грижи“ и „Преподавател по практика“ в Медицински университет София. 

От 1993 -2001г. работи като старша медицинска сестра в същото отделение. От 

01.11.2001 година започва преподавателската си кариера като преподавател по 

практика в специалност „Медицинска сестра“ в МК Добрич, където работи до 

закриването на Колежа през 2006г. През 2004 година се дипломира като „Магистър“ 

по „Обществено здраве“ в МУ Варна. От 2006 година започва работа като 

преподавател в Катедра „Здравни грижи, ФОЗ, МУ Варна, а през 2011 година става 

асистент в същата катедра, където работи и в момента. 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. Генова 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 придобива 

специалност “Първични здравни грижи“. 

 

Обща характеристика на дисертационният труд 

Дисертационният труд, представен от ас. Катя Генова Егурузе е разработен 

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

Дисертацията е структурирана в пет глави и съдържа 198 страници, включващи 9 

таблици и 121 фигури, 3 приложения. Цитирани са 207 литературни източници, от 

които 80 на кирилица, 92 на латиница и 35 интернет източника. 

  Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на Катедрен съвет на 

Катедрата по здравни грижи при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна на 

15.02.2016 г. 

 

Оценка на актуалността на темата 

Разработената от Катя Генова Егурузе тема е изключително актуална към 

настоящия момент, когато онкологичните заболявания са водеща причина за смърт в 

световен мащаб – 13 от всеки 100 починали, като очакванията са случаите да 

продължат да растат и през 2030 г. да са над 13 милиона. Докторантката е развила 

изследователската си теза, вземайки предвид неблагоприятните статистически данни за 

България (висок процент на късните диагнози, висока смъртност и ниска петгодишна 

преживяемост), които показват важността на профилактичните изследвания и ранното 

диагностициране на КГ. Според авторката медицинската сестра може да има приносна 

роля, участвайки в скрининга и профилактичните мероприятия, които се провеждат 

сред жените. Поставя се акцент върху образователните аспекти и професионализация 

на медицинската сестра за работа с онкологично болни. Повишаване квалификацията 

на медицинската сестра у нас е актуален проблем особено в контекста на Европейските 

изисквания за подготовка по „регулираните професии”. Теоретично и практически 

доказано е, че образованата медицинска сестра би могла да осигури съществена 

подкрепа и информация, с която да подпомогне всяка жена да участва в превенцията и 

в лечебно-диагностичния процес на КГ. Към момента такива специалисти има във 

всички държави-членки на Европейския съюз, където техните роли и задачи са строго 

регламентирани и координирани с останалите членове на мултидисциплинария екип 

(лекари, психолози, радиолози, болногледачи, физиотерапевти и др.). Безспорен факт е, 

че медицинските сестри са се превърнали в ключови членове на практиката за цялостна 

грижа за КГ в страните, където са приложени тези европейски препоръки.  

У нас все още има субективно отношение на останалите членове от екипа, 

полагащ грижа за профилактиката и по-нататъшното лечение на жените с КГ към 

разширяване на ролята и задачите на медицинската сестра в оказване на грижи за тези 

хора. В този смисъл разработеният от ас. Катя Генова дисертационен труд е много 

актуален с безспорно научното доказване, че медицинските сестри могат и трябва да 

бъдат на предния фронт в превенцията на карцинома на гърдата и при подходящо 

обучение могат да имат решаваща роля с конкретни специфични дейности на всички 

нива на профилактика на КГ и съществена приносна роля в подобряване качеството на 

живот на тези жени. 

Научните дирения на авторката са изключително ценни в три аспекта: 



1. Проучване готовността и нагласите на медицинските сестри да бъдат въвлечени в 

профилактиката, скринингът и лечението на КГ. 

2. На базата на научното проучване е предложен „Примерен модел за обучение на 

жените и контрол на провежданата профилактика на карцином на гърдата  

(приложение към личната амбулаторна карта за жени на възраст от 20 до 69 

години), който е подкрепен с изказаното мнение на медицинските сестри. 

3. Предложени са различни образователни форми, които могат да подпомогнат 

сестрите в разширяване на компетенциите за работа с пациенти с КГ като членове 

на специализираните онкологични екипи или самостоятелно. 

Задълбоченият анализ на добри практики в различни европейски страни и САЩ 

за оказване на сестрински грижи дава основание на авторката да отбележи факта, че у 

нас дейността на медицинските сестри е недостатъчна и практически здравната система 

се лишава от ресурс, с който разполага, но в същото време се лишават и пациентите от 

специализирани сестрински грижи и участие на сестрите в скринингови програми и 

профилактика. Недооценяването на приносната роля, която биха имали медицинските 

сестри при подходящо обучение е съществен пропуск на здравната ни система, който 

ас. Катя Генова научно доказва в дисертационния си труд, който е изключително важен 

и много актуален на фона на увеличаващият се обхват на злокачествените заболявания 

в т. ч. КГ.   

Подходите, които е подбрала ас. Генова по недвусмислен начин показват 

нейното умение на преподавател и изследовател, ориентиран към постигане на високи 

резултати от студентите и гарантират успешна реализация. Разработването на 

педагогическа концепция относно специализиращата подготовка за изграждане на 

компетенции за работа с онкологично болни е особено ценно за практиката. 

 

Литературен обзор 

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

глава. В обзора са формулирани 8 основни  рубрики, от които по – обстойно са 

анализирани „Рискови фактори за появата на карцинома на гърдата“, „Профилактика и 

скрининг за ранно откриване на карцинома на гърдата“, „Анализ на скринингови 

програми, провеждани в САЩ, Европа и у нас, свързани с КГ“ , „Роля на медицинската 

сестра в превенцията на карцином на гърдата в света и у нас – възможности за 

промяна“. В края на литературния обзор авторката прави задълбочено обобщение и 

детайлни изводи. Този подход показва оригиналност на авторката, тъй като 

разглеждания проблем се нуждае от непрекъснато обсъждане у нас и въвличаве на 

медицинските сестри в профилактични и скринингови програми и обучения на жените 

за ранно откриване и профилактика на КГ, както и в промяна на поведението на 

рисковите групи.   

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. Катя Генова да борави с литературни 

източници и да изразява собствено мнение по темата на дисертацията.  

 

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  6 задачи и 

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

към подобряване превенцията на карцинома на гърдата. Авторката е приложила 



разнообразни методи, които гарантират достоверност на получените резултати. 

Използван е документален  метод за проучване на важни международни документи и 

програми за скрининг и превенция на карцином на гърдата, както и действащи към 

момента законови и нормативни уредби, регламентиращи профилактиката, 

диагностиката, лечението и грижите на болните със злокачествени заболявания, в т.ч. 

КГ в Р. България. Проследено е провеждане на кампании, насочени към  превенция на 

карцинома на гърдата. Анкетният метод е приложен за проучване мнението на: жени 

(1102), преминали през болнични и извънболнични лечебни заведения;  медицински 

сестри (260), работещи в болнични и извънболнични лечебните заведения; експерти 

(111) – лекари, главни и старши медицински сестри в болнични и извънболнични 

лечебни заведения, преподаватели. За трите групи респонденти проучването е 

проведено в областите Варна, Добрич, Шумен и Силистра, като за експертите е взето 

мнение и на преподаватели в Катедрата по здравни грижи към МУ – Варна. 

Инструментариумът е собствено разработен и гарантира надеждност на 

приложените методи. За обработка на първичната социологическа информация са 

използвани подходящи статистически методи.   

       

Резултати 

По своята същност 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. 

Изследвайки основните проблеми при превенцията на карцином на  

гърдата, авторката оценява че те биха се явили  основа за разработване на „Модел за 

обучение на жените и контрол на провежданата профилактика на  

карцином на гърдата“. На базата на получени резултати и проучена съществуваща 

медицинска документация в глава ІІІ е предложен „Примерен модел за обучение на 

жените и контрол на провежданата профилактика на карцином на гърдата  

(приложение към личната амбулаторна карта за жени на възраст от 20 до 69 години). 

Този подход доказва умението на ас. Генова на базата на успешно доказаните в 

теоретичен аспект резултати да предложи практически подходи за приложението им, с 

което да се документира дейността по отношение на профилактиката на карцинома на 

гърдата. В следващата глава ІV са очертани образователните аспекти за повишаване на 

приносната роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома  

на гърдата на базата на  направена задълбочна оценка на подготовката на медицинските 

сестри. Предложени са адекватни форми на обучение, които биха повишили 

компетенциите на медицинските сестри за активното им включване в профилактичните 

програми за карцином на гърдата.   

 

В ІІІ глава  “Състояние на провежданата профилактика на карцином на 

гърдата, скрининг, здравни знания и поведение на жените“  
В трета глава на дисертационния труд е прецизно направена социално-

демографска характеристика на изследваните групи. В логическа последователност 

авторката разглежда разпространението на карцинома на гърдата сред  

анкетираните жени на възраст 20 - 65 г. от областите Варна,  Шумен, Добрич и 

Силистра и анализира проведената профилактика и скрининг  

в  регионите, където е осъществено проучването. Прилагайки аналитичен подход ас. 

Генова очертава ролята на медицинската сестра обсъждайки  здравните знания, 

относно превенцията на карцинома на гърдата, рисковите фактори и поведение на 

жените.  



След представените резултати и обсъждането им в глава трета са формулирани  

изчерпателни изводи: Жените от градовете са по-склонни да посещават провеждащите 

се профилактични кампании от живеещите в селските райони; Висок е процентът 

(77,50%) на анкетираните жени, които знаят за провеждането на ежегодните 

профилактични прегледи за КГ. По-осведомени са жените, които живеят в градовете 

(85,50%) и тези с по-високо образование – над 80%; Малко над половината (57,50%) от 

изследваните жени са посочили, че познават рисковите фактори, които имат връзка с 

КГ, като по младите, по-образованите и живеещите в градовете ги познават в по-висока 

степен; При добра информираност повече от половината (57,70%) анкетирани жени 

заявяват готовност за промяна в начина си на живот, за да се предпазят от КГ; 

Независимо че 64,70% от анкетираните жени са на мнение, че знаят как да изследват 

гърдите си, едва 59,20% се самоизследват; Жените над 35-годишна възраст в най-

висока степен виждат ролята на медицинската сестра при обучение за самоконтрол на 

гърдите.. Изследването сочи сравнително висок процент от медицинските сестри 

(66,90%), които са информирали жените за рисковите фактори и влиянието им върху 

организма; Общо 88,90% от сестрите считат, че ако жените са добре информирани и 

бъдат убедени в полезността на профилактиката, това би оказало положителен ефект. 

Авторката убедено прави заключение относно активното участие на 

професионалистите по здравни грижи в превенцията на КГ, което би спомогнало за 

повишаване на осведомеността на жените. Според резултатите повече от ¼ от сестрите 

считат, че за успеха на профилактиката е необходимо по-широко участие на 

медицинската сестра в екипа, оказващ онкологична помощ.  

Авторката извежда основните проблеми при превенцията на карцином на  

гърдата и на тази база генерира идея  за разработване на „Модел за обучение на  

жените и контрол на провежданата профилактика на карцином на гърдата“. 

С присъщата й задълбоченост на анализа и натрупан практически опит в работата с 

онкологично болни жени тя предлага Примерен модел за обучение на жените и контрол 

на провежданата профилактика на карцином на гърдата (приложение към личната 

амбулаторна карта за жени на възраст от 20 до 69 години), който считам, че има 

оригинален характер.  

Направените изводи, както и  предложеният Примерен модел за обучение на 

жените и контрол на провежданата профилактика на карцином на гърдата правят 

тази част на дисертацията логически завършена и създават усещането за важността на 

следващата глава. 

 

В  ІV глава озаглавена като „Образователни аспекти за повишаване на приносната 

роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата“ е 

направена  оценка на подготовката на медицинските сестри за активното им включване 

в профилактичните програми за карцином на гърдата. Направените констатации от 

проученото мнение на медицинските сестри и експертите сочат сравнително слабо  

участие на медицинските сестри в провежданите профилактични прегледи и програми 

за КГ. Наблюдава се разлика в мнението на експертите относно включването на 

медицинските сестри в мероприятията, свързани с профилактиката на КГ (χ2 = 22,12; р 

< 0,01), като общопрактикуващите лекари в най-висок процент общо (88,30%) 

ангажират медицинските сестри, следвани от екипите на специалистите (61,70%). 

Интерес представляват предложенията, които експертите дават относно ролята на 

медицинската сестра в борбата с КГ -  провеждане на обучение на жените за всички 

методи на профилактиката (64,90%),  предоставяне на информация за провеждащата се 



профилактика и скрининг (57,70%), активно участие във всички етапи на 

провеждащите се профилактични прегледи и кампании (50,50%), обучение на жените за 

рисковите фактори и самоизследването на гърдите, както и в оказване на консултативна 

помощ за здравословен начин на живот, диета и режим. 

Другият важен аспект застъпен в глава ІV  засяга виждането на авторката 

относно необходимост от Повишаване подготовката на медицинските сестри в 

образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ чрез въвеждане 

на избираема учебна дисциплина и/ или факултативна учебна дисциплина. Независимо 

че според представените резултати медицинските сестри дават висока оценка на своите 

знания за КГ, значителна част от тях изпитват нужда от допълнително обучение. 

Експертите изразяват същото мнение и са категорични, че съвременната онкологична 

практика се нуждае от подготвени медицински сестри за борба с КГ. 

  За да очертае точно каква необходимост има от допълнително обучение ас. 

Генова анализира учебните планове, изготвени съобразно ЕДИ и някои от учебните 

програми в МУ – Варна, на специалностите: Управление на здравните грижи, ОКС 

„магистър” (след друго ОКС); Управление на здравните грижи, ОКС „магистър” (след 

бакалавър по УЗГ); Управление на здравните грижи, ОКС „бакалавър” и Медицинска 

сестра, ОКС „бакалавър“. Авторката предлага въвеждане на нова избираема учебна 

дисциплина (ИУД) или факултативна учебна дисциплина (ФУД), разглеждаща 

конкретно превенция на карцинома на гърдата  наречена „Сестринска грижа за 

гърдата“.  

 Третият аспект в глава ІV засяга предложение относно разкриване на 

магистърска програма „ Онкологични здравни грижи“  свързана с грижи за 

злокачествените заболявания, което авторката обосновава проучвайки мнение на 

експерти и медицински сестри. Повече от половината (55,00%) от медицинските сестри 

са твърдо убедени, че придобиването на магистърска степен „Онкологични здравни 

грижи“ би увеличило възможностите им за активно включване в превенцията, 

диагностиката и грижите на злокачествените заболявания, от друга страна общо 90,10% 

от експертите заявяват готовност да подкрепят разкриването на магистърска програма 

Авторката убедително доказва, че придобиването на магистърска степен в сферата на 

онкологията ще създаде възможност за търсене на нова законова рамка, 

регламентираща активното включване на сестрите във всички екипи на онкологичната 

помощ. 

 

Оценка на приносите 

Дисертационният труд представлява първо по рода си мащабно целенасочено и 

задълбочено, комплексно проучване относно приносната роля на медицинската сестра 

в превенцията на карцинома на гърдата. Авторката на базата на получените резултати 

очертава необходимостта да бъдат  преосмислени ролята, функциите и задачите на 

медицинските сестри и в превенцията на злокачествените заболявания. На тази основа 

насочва вниманието към допълнително обучение на медицинските сестри, което би 

осигурило достойно място на професионалистите по здравни грижи в екипа, 

осъществяващ превенция, както и в целия лечебно-диагностичен процес на 



онкологичните болести. 

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:  
Приноси с теоретично-познавателен и методичен характер 

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

профилактиката на КГ в Европа и у нас. 

2. Проучени са здравните знания, нагласи и поведение на жените по отношение на 

карцином на гърдата. 

3. Проучена е степента на компетентност на медицинските сестри за работа с 

жените и семействата им за профилактика на карцином на гърдата. 

Приноси с практико - приложен характер 

1. Предложени и разработени са форми за повишаване на теоретичната и 

практическата подготовка на медицинските сестри по време и след завършване 

на базовото образование (избираема/факултативна дисциплина и магистърска 

програма) 

2. Обосновано е сформиране на мобилни групи и включването на медицинската 

сестра в тях за осигуряване навременна и висококвалифицирана медицинска 

помощ на всички нива в малки и трудно достъпни райони.  

3. Очертано е участието на медицинската сестра в профилактиката чрез  

предоставяне на информация, провеждане на обучение и даване на съвети на 

жените, свързани с грижа за гърдите. 

4. Предложен е Модел за обучение на жените по въпроси, касаещи 

профилактиката на КГ чрез включване на информация в ЛАК относно 

превенцията на карцинома на гърдата (схема за самоизследване на гърдите, 

календар за посещение на профилактични прегледи съобразно възрастта на 

жената). 

5. Предложено е допълнително включване на информация в ЛАК (История на 

проведените профилактики за КГ при жените, която се попълва от ОПЛ и 

специалист). 

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“.  

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 4 научни 

публикации в специализирани списания и научни сборници и 1 съобщение, свързани с 

дисертационния труд, които са реализирани през 2007, 2014 и 2015 година, с което 

асистент Катя Генова е изпълнила изискванията критериите за ОНС „доктор”. 

Препоръчвам авторката да публикува резултати от дисертационният труд в 

специализирани научни списания у нас и в чужбина, за да станат достояние на по – 



широк кръг преподаватели в областта на здравните грижи и на специалисти, работещи 

по превенцията на карцинома на гърдата. 

Асистент Катя Генова, 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 Катя 

Генова Егурузе  от 2005 година, когато колежите от Добрич, Шумен и Варна се 

обединиха и в последствие бе структурирана Катедра „Здравни грижи“ на Медицински 

университет Варна. Високо оценявам коректността и позитивизма, които тя притежава, 

както и управленските й качества. Открита по характер с много добри комуникативни 

умения, любознателна и последователна в действията си тя се утвърждава като 

уважаван преподавател и колега.  Считам, че натрупаният педагогически и практически 

опит са дали възможност докторантката да оцени правилно съществуващата реалност 

като изследва приносната роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на 

гърдата и да предвиди някои необходими промени, отнасящи се до повишаване 

подготовката на медицинските сестри в образователно – квалификационните степени 

„бакалавър“ и „магистър“ чрез въвеждане на избираема учебна дисциплина и/ или 

факултативна учебна дисциплина, разкриване на магистърска програма, свързана с 

грижи за злокачествените заболявания. Ас. Генова с присъщата й задълбоченост е 

успяла да открои основни проблеми при превенцията на карцином на гърдата, които да 

й послужат като база за разработване на „Модел за обучение на жените и контрол на 

провежданата профилактика на карцином на гърдата“. По  безспорен начин ас. Генова 

доказва умения на изследовател, който успява да насочи дейността на медицинската 

сестра към практическата роля, която би имала при разрешаване на значим социално – 

медицински проблем, какъвто е карцинома на гърдата. 

  

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

преподавателски постижения  и съобразявайки се с критериите на Закона за развитие на 

академичния 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 Катя Генова Егурузе да придобие ОНС „Доктор” по научната 

специалност  „Управление на здравните грижи ” за нуждите на катедра Здравни 

грижи, факултет „Обществено здравеопазване ” на МУ- Варна. 

 

28.04.2016         

Изготвил рецензията,  

   Проф. Соня Тончева, дм 
 

 

 



 


