
РЕЦЕНЗИЯ 
 

За дисертационeн труд на Тамара Цветкова 
на тема „Значение на семейната среда при отглеждане 

на деца със специални нужди на възраст 0-6 год.” 
 
 

Със заповед P-109-215/06.07.2015г. на Ректора на МУ „Проф. 
Параскев Стоянов” - Варна съм определена за член на Научно жури и да 
изготвя рецензия за дисертационния труд на Тамара Ангелова Цветкова за 
присъждане на образователна и образователна степен „доктор” в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално 
направление 7.4. „Обществено здравеопазване”, научна специалност 
7.1.Управление на здравни грижи 

 
Кратки данни за кариерното развитие на докторантката. Тамара 

Цветкова е родена на 9 юли 1960 г. През 1980 г.се дипломира като детска 
медицинска сестра в ПМИ - Шумен и от 1980 г. до 1996 г. работи като 
патронажна и старша медицинска сестра в Детско поликлинично 
отделение на Шуменската окръжна болница. От 1996 г. до 2006 г. е 
преподавател по практика в Медицински колеж - Шумен, а от 2006 г. и 
продължава до сега - преподавател в катедра Здравни грижи на ФОЗ при 
МУ - Варна. От 1993 г. системно полага усилия за повишаване на 
образователното си ниво: през 1996 г. завършва магистратура по специална 
педагогика и социална педагогика в Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски”; през 1999-2000 г. пак там се дипломира като 
магистър по социални дейности; през 2011 г. завършва магистратура по 
управление на здравни  грижи в Медицински университет - Варна. От 2014 
г. е докторант на свободна подготовка към катедра здравни грижи на МУ-
Варна. Владее руски език на добро ниво и английски - на основно. От 
1999г до 2013 е участвала в 5 международни и 4 регионални проекта. 

Актуалност на труда. Изборът на тема, свързана с децата със 
специални нужди, не е изненадваща като имам предвид, че Тамара 
Цветкова, професионалист по здравни грижи, отдавна създава мостове 
между медицински и социални грижи, както в областта на обучението, 
така и в практиката - там,където те неминуемо се преплитат, за да 
отговорят на комплексните потребности на човека, възрастен или дете. 
Децата със специални нужди са тема, твърде чувствителна за обществото у 
нас, защото са обект на политика за коренна промяна – от изолация в 
затворени заведения към деинституционализация, развитие на 
алтернативни форми на грижи и различни социални услуги за деца и 
техните семейства. В този период на промяна подкрепата с научни 
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изследвания е изключително важна, защото могат да бъдат разкрити 
нагласи, очаквания, бариери към промяната, да бъдат посочени нови 
пътища за осъществяването ѝ. Дисертационният труд по своята тема се 
разполага в област, чиято актулност не подлежи на съмнение. 

Структура. Дисертационният труд обхваща 177 страници и 30 
страници приложения. Структуриран във Въведение и 5 глави: 1. 
Литературен обзор - актуалност на проблема; 2. Методика и организация 
на проучването; 3. Резултати от собствено проучване и обсъждане; 
4.Общински базирани грижи за деца със специални нужди в Община – 
Варна - основа за развитие на Модел за изграждане на Сестринска служба; 
5.Изводи и препоръки.   

Оценка на литературния обзор. Т.Цветкова доказва актуалността 
на темата в широка панорама на изследвания и практики. Поставя акцент 
върху световните тенденции за закрила на децата и реализация на правата 
им, предимствата на отглеждане децата с увреждания  в семейна среда, 
нормативната база, уреждаща статута на деца с психически и физически 
увреждания. Анализирано е моделирането на социални услуги с акцент 
върху превантивните услуги. Аналитично е представен опита на редица 
европейски страни за работа с аномални деца, както различни форми на 
предоставяне на здравни и социални грижи за деца със специални нужди 
от 0 -6 год. 

Изводите от литературния обзор за известно изоставане на процеса 
на деинституционализация на децата със специални нужди и 
необходимостта от социални услуги в общността са станали основа за 
постановка на собствените изследвания. Позовава  се на 156 източника, от 
които 85 на кирилица и 71- на латиница, в т.ч. 13 интернет - базирани. 
Литературният обзор показва умението на Тамара Цветкова да работи с 
литературни източници и  нормативни актове, да показва лично отношение 
и да формулира проблеми и идеи за проучване. 

Методологията е разработена прецизно, включва цел , задачи, 
хипотези, обект, методи, етапи, източници на информация, признаци на 
наблюдение, инструментариум. 

Целта на дисертацията е определена: „Да се  проучи мнението на 
родители, медицински специалисти и социални работници относно обема и 
качеството на здравни грижи за деца със специални нужди (ДСН) 0-6 год. 
и на тази база да се предложи Модел на Сестринска служба (СС), 
подпомагаща отглеждане на тези деца в семейна среда.” Формулираните 
задачи са насочени към разрешаване на поставената цел: характеристика 
на обслужваните деца в Детски центрове към ДМСГД във Варна, Шумен, 
Добрич, Ст.Загора, Бургас; проучване сред родителите относно потребност 
от обучение и от подкрепящи структури; проучване мнението на 
медицински специалисти и експерти от социалната сфера относно работата 
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със семействата и качеството на услугите при ДСН. Съответно на 
изследваните групи са посочени различни източници на информация и 
методи: исторически, документален (анализирани са множество 
официални документи на държавни и общински институции, 
неправителствени организации), социологически, статистически и др. 
Представените етапи на проучването доказват последователността на 
организационните стъпки в провеждането му. В методиката е включен 
понятийният апарат, който авторката е приела да използва. Много добро 
впечатление прави грижливо подготвеният от докторантката 
инструментариум за всяка от анкетираните групи: родители на децата (61), 
медицински специалисти от ДЦ към ДМСГД (107), патронажни сестри, 
обучавани по проект на УНИЦЕФ в ЦМДЗ (43), експерти от социалната 
сфера (95). Добре разработената методология е гаранция за валидността на 
получените резултати. 

Резултатите от проучването са представени отделно за всяка от 
групите, ангажирана с грижа за децата. Получената информация дава 
представа за контингента на детските центрове по нозологична 
принадлежност (най-вече ДЦП) , потребности от лечебни намеси и 
процедури и съответстващ на тях вид персонал - логопеди, психолози, 
масажисти, рехабилитатори. Очакваните от родителите резултати по 
отношение на здравословното състояние на децата посещаващи ДЦ са 
съпоставени с реалните постижения. Тези данни, наред с мнението на 
специалистите за бариерите при общуване с родителите, утвърждават 
необходимостта и насоките на обучение на семействата на децата. 
Положително върху удовлетвореността на специалистите, работещи с ДСН 
влияе емоционалната им нагласа за полагане на грижи за децата, а 
отрицателно - претовареността и недостига на време за качествено 
обслужване. За всяка от изследваните групи са изведени фактори и 
практики, които биха повишили удовлетвореността им от  процеса на 
обгрижване на ДСН. Информацията е богата - разгледана е по степен на 
образование, по градове и др. и дава възможност за разсъждения и изводи. 

Ядро на дисертационния труд представлява формулирането на 
идеята да се създаде Модел на Сестринска служба (СС), която да 
осъществява работа на сестрите по домовете на децата със специални 
нужди с цел подпомагане на родителите да отглеждат децата си в най-
естественото място - семейната среда. Анализът на ситуацията, както 
допитването до родителите и до трите групи специалисти е позволило на 
докторантката да формулира няколко ключови моменти/ проблеми, които 
би трябвало да бъдат разрешени при съставяне на модела за СС. Всички 
специалисти подкрепят създаването на СС и изтъкват в различна степен 
необходимостта от колаборация с ДЦ; като най-важни самостоятелни 
дейности на СС те определят оказване на помощ и консултации при 
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отглеждане на ДСН, осъществяване на лечебни манипулации, 
предоставяне и събиране на здравна информация; разкрити са вероятните 
трудности, най-вече законови, при формиране на СС с наличния ресурс на 
ДЦ. Посочените проблеми са намерили място при описание на СС като 
структура, персонал, правила за функциониране, взаимовръзки с други 
системи и институции, финансиране. Докторантката предлага СС да бъде с 
два отдела: А. Грижи по домовете - сестрински практики: грижи за 
новороденото, за ДСН, за терминално болни, за хронично болни и др. и 
обучение на семейството и Б.Обучение на семейството - сестрински 
практики за здравно за общи и специални грижи за ДСН от 0-6 г., за лична 
хигиена, промоция на здравето, защита на майката и детето и др. Така 
моделът за СС, един иновативен подход, ще може да допринесе за 
разрешаване на част от проблемите на семействата, в които се отглеждат 
ДСН. 

Предложеният модел е основан на проучванията, на необходимостта 
от покриване потребностите на децата със специални нужди и техните 
семейства в период на императивно изискване на политиката за промяна 
към деинституционализация. Не на последно място той  е част от отговора 
на въпроса за  правилно използване на човешките ресурси в 
здравеопазването, в случая – на компетенциите на медицинските сестри, 
продукт на нов тип образование и прилагане на автономната  дейност на 
сестрата. 

Изводите са логически изведени от съдържанието на проучването. 
Оценявам дадените препоръки до МЗ, до МТСП, до МОН, до Детските 
центрове като много сполучливи, нетривиални и пряко отнасящи се 
нерешени проблеми.  Изразявам съгласие с представените от 
докторантката приноси. 

Най-съществените от критичните бележки, които направих преди и 
по време на вътрешната  защита са взети под внимание от докторантката. 

Авторефератът представя  най-съществените части на 
дисертационния труд. 

Във връзка с дисертационния труд са направени четири публикации 
в различни научни списания, които имат заинтересувана от проблема 
читателска аудитория. Това е доказателство, че резултатите от 
изследователската работа на Тамара Цветкова стават достояние на 
професионалната общност. 

Лични впечатления.  Познавам г-жа Тамара Цветкова като 
отговарящ  за обучението на професионалните бакалаври по социални 
дейности в МК - Шумен и във Варна до закриване на специалността. 
Свидетел съм на усилията ѝ за създаване на кадри, интегриращи 
социалната и медицинска работата, както и на привързаността ѝ към  
подкрепящи действия за различни уязвими групи. 
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Заключение 
Дисертационният труд на Тамара Цветкова е завършен научен 

продукт, разработен според изискванията на Правилника на МУ - Варна за 
развитие на академичния състав, има приноси с познавателно и приложно - 
практическо значение. Трудът напълно покрива изискванията за 
придобиване на образователната и научна степен „доктор,” поради което 
давам положителна оценка и предлагам на членовете на Научното жури да 
присъдят на Тамара Ангелова Цветкова ОНС „ДОКТОР” 

 
 

06.07.2015 г.      Рецензент:  
Доц. Невяна Фесчиева, дм 


