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РЕЦЕНЗИЯ 

 

за дисертациoнен труд  на тема 

„ Роля на медицинската сестра в екипа а комплексна рехабилитация на психично 

болни” с автор Даниела Константинова Драганова 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, направление 7.1. 

Обществено здравеопазване, научна специалност Управление на здравните 

грижи 

 

 

Рецензент: доц. Невяна Фесчиева, дм 

 

 

 

Със Заповед Р-109-215/18.07.2015 г.  на Ректора на Медицински 

университет -Варна  основанa на Протокол N 74/10.07.2013  на Факултетния съвет 

на Факултет Обществено здравеопазване съм определена  за член на научното 

жури по  процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

на ас. Даниела Константинова Драганова, докторант на самостоятелна 

подготовка.Със  заповед N Р-109-222/23.07.2015  съм определена за рецензент. 

Кратки данни за кариерно развитие и квалификации.Даниела 

Константинова Драганова  е родена на 09.11.1959 г. . Завършила е  през 1979 г. 

ПМИ „Ив.П.Павлов” -Русе, специалност медицинска сестра, дипломира се като 

магистър във Велико Търновски университет по специалностите „ 

Административен и здраве мениджмънт” и „Социални дейности”- 1993-1998 г., 

магистър по Управление на здравните грижи от МУ-Варна, 2013 г. От 2013 г. е 

докторант към Катедра Здравни грижи на ФОЗ на МУ-Варна. Развива 

професионалния си капацитет чрез курсове и специализации по административно 

право (БАН-2008), управление на администрацията (ВТУ „Св. Св. Кирил и 
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Методи”-2008), европейска административна практика, организация на 

административната дейност и процеси (Стопанска академия-Свищов-2008 и 

2009), експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения(МНЗ,НЦОЗА-

2014).Трудовият път на Даниела Драганова   преминава в сферата на 

здравеопазването (медицинска сестра в Детска ясла, главна мед. сестра на ДКЦ) и 

в социалната сфера и общинската администрация-главен експерт и началник 

отдел „Здравеопазване и социални дейности” на Община-Русе. От 2012 г. е 

асистент във Факултет Обществено здраве и здравни грижи, при Русенски 

университет. Даниела Драганова има опит  в различни програми на МНЗ 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”-общински програмен мениджър, 

„Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”-краткосрочен 

консултант и др. Владее руски език –отлично,английски и румънски- на добро 

ниво. 

Оценка на дисертационния труд. 

Дисертационният труд съдържа 152 страници, структуриран е  в пет глави, 

които по обем са добре балансирани, съобразно участието си в труда: 

Въведение(2стр.) Литературен обзор –актуалност на проблема (41 стр.), 

Методология и организация на проучването (19 стр.),Резултати и обсъждане (27 

стр.),Практически подходи за подобряване качеството на живот на болни с 

психически и поведенчески разстройства  (29стр.), Изводи,препоръки и 

предложения ( 7 стр.). Трудът е илюстриран с 55 таблици, 11 фигури и 4 

приложения.  Оценката на труда следва да бъде направена в няколко направления: 

           По актуалност на тематиката.   На фона на  увеличаващото се значение 

на  психическите заболявания в съвременния свят, проблемът за мерки, 

насочени към  подобряване  качеството на живот на засегнатите  пациенти 

става все по-актуален. Налагащата се преориентация  на  здравните грижи 

за болните с психични разстройства от болнични към  извънболнични,  

изисква разработването на нови модели за предоставяне на грижи в 

общността. Обвързването на тези въпроси с възможността медицинската 

сестра да практикува своите, придобити чрез новия тип образование, 
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компетенции в психиатричната практика определя актуалността на 

избраната от Даниела Драганова тема на дисертационния  й труд. 

 

Оценка на литературния обзор. Литературният обзор  се базира на 164  

източника, от които 73 на кирилица, 48 на латиница и 43 интернет източника. 

структуриран е по теми, избрани от докторантката като важни за изследването. 

Най-добре предстaвени са параграфите: Психосоциална рехабилитация  и 

Тенденции в развитието на сестринството. Модели за предоставяне на 

сестрински грижи.   Това е напълно в духа  на целите, които  Даниела Драганова 

си поставя с литературния обзор: да изясни теоретичните основи на: а) 

психосоциалната рехабилитация като процес и като средство за адаптация и 

по-високо качество на живот на болни с психични  заболявания и б)   

съвременното сестринството като образование и практика и  тенденциите  за 

разширяване функциите на  медицинските сестри  в    предоставяните от тях 

грижи, въобще  и  в  областта на психиатрията по-специално. Особено 

внимание  докторантката е  обърнала  на   възможностите медицинската 

сестра да  поеме адеквaтни на новите си компетенции  функции в 

мултипрофесионалния екип на психосоциалната рехабилитация (ПСР), 

която у нас  изостава.   С добро познаване на литературата, с умение да 

представя различни становища, да очертава проблеми и тенденции, 

докторантката е изпълнила отлично тези задачи. Изводите от литературния 

обзор напълно обосновават необходимостта и бъдеща полезност на 

формулираното в следващата глава  изследване. 

Оценка на  методологията. Методологията е прецизно разработена върху 

19  страници и включва цел, задачи, хипотези, обект, предмет, методи.  

Целта е ясно определена: да се проучи ролята на медицинската сестра  в 

мултидисциплинарния екип за психосоциална рехабилитация и качеството 

на живот на болните с психически и поведенчески разстройства чрез 

прилагане  на програма  за психосоциална рехабилитация. Много добре са 
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формулирани  конкретните задачи за изпълнение на  целта. Сред тях 

централно място заемат две  групи задачи. Към първата са : проучване 

качеството на живот на пациенти, включени в психосоциална (болнична и 

извънболнична ) рехабилитация; разработване на програма за пациенти с 

психически и поведенчески разстройства  за придобиване на социални 

умения и навици за здравословен начин на живот; оценка на ефективността 

й чрез проучване на мнението на пациентите от експерименталната група. 

Втората група задачи са свързани с  проучване и идентифициране ролята на 

медицинската сестра в мултидисциплинарния екип на психосоциалната 

рехабилитация и изясняване на нейните функции в екипа  чрез изследване 

мнението на специалисти, предоставящи  социалните услуги  в общността- 

резидентен тип и психиатрични лечебни заведения. Разработени са четири 

хипотези. Дизайнът на проучването е представен по всички правила; 

определени са четирите групи респонденти:  болни, включени в социални 

услуги в общността (109), болни, преминали през стационарните отделения 

за активно лечение (126), специалисти, осъществяващи лечение и 

рехабилитация в съответните центрове(154), пациенти от първата група, 

които са били обект на интервенцията(41). Представени са източници, 

средства и етапи на проучването.  Приложени са взаимно допълващи се 

методи, адекватни на поставените задачи: исторически, документален, 

социологически, експериментален, математико-статистически. Подробно е 

разработен и обоснован  инструментариумът на изследването; точно са  

определени  блоковете въпроси  и значението им за  доказване   на 

хипотезите. Отлично разработената методология от една страна показва 

добрата   методична подготовка  на докторантката , а от друга е гаранция за 

надеждността на получените резултати. 

Оценка на резултатите. Резултатите са представени съобразно 

поставените задачи и обсъдени в контекста на нашия и международен 

изследователски опит. 
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Като продължение  на добре разработената методология се явява  

прецизната статистическа  обработка на данните, извършена лично  от 

докторантката. Статистическите зависимости са обсъдени обстойно като 

потвърждаващи или отхвърлящи хипотезите, което засилва доброто 

впечатление от  изследователската подготовка на докторантката. Това 

особено е видно  в четвърта глава, където подробно е описана   собствено 

разработената програмата,  нейното апробиране и резултатите  от 

експримента: установени са статистически значими положителни промени 

в преценката на респондентите  за нуждата от поддържаща терапия, в 

удовлетвореността им от качеството на медицинска помощ,  в подобряване 

на социалното им функциониране и в удовлетвореността от качеството им 

на живот. 

Изводите от дисертационния труд се основават на   голям 

доказателствен материал и са разработени в две групи.  

Първата се отнася до качество на живот на  изследваните. 

Демографската и клиничната  характеристика на пациентите показва 

наложителността  на настаняването им в социални услуги -резидентален 

тип, което утвърждава   социалните услуги в общността като алтернатива за 

предоставяне на грижа, подкрепа от специалисти и живот в среда, близка до 

семейната.  Сравнението  на пациентите  от отделенията и  от социалните 

услуги показва  при последните  по-малък риск от прекъсване на 

поддържащата терапия, от последващо влошаване и от рехоспитализация. 

При пациентите от социалните услуги  се установява по-висока 

удовлетвореност от качеството на живот и по-малка продължителност на 

хоспитализациите. Апробирането на програма   „Развитие  поддържане на 

социални умения и придобиване на навици за здравословен начин на живот" 

показва по-висока удовлетвореност от качеството на живот и грижи , които 

получават, което помага на пациентите  с психични заболявания да намалят  

зависимостта си от всички обществени услуги. Откроява се ролята на 
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сестрата  както в контрола върху приема на медикаменти, така и за системна 

обучителна дейност за поддържащо лечение без прекъсване. 

Втората група изводи са свързани  с проучване сред специалисти. 

Установява се високо единодушие-87% от специалистите- по отношение  

необходимата роля на медицинската роля в екипа  за психосоциална 

рехабилитация; налице е напредък в разбирането на ролята на медицинската 

сестра в екипа на психосоциалната рехабилитация- от традиционни 

функции (изпълнение наставленията на лекаря) към по-самостоятелни ( 

участие в оценка и план за грижи, водене на случаи); утвърждава се 

необходимостта от професионално усъвършенстване чрез специализация по 

психиатрично сестринство(84%) или специализирано обучение на 

медицинските сестри в екипите за психосоциалната рехабилитация; има 

разминаване между регламентираните компетенции за самостоятелна 

работа на медицинските сестри и практиката. Включването на 

медицинските сестри в ПСР  ще подпомогне диагностичната оценка и 

изготвяне на терапевтичен план в динамика.  

На базата на дисертационния труд са  направени  много уместни, ясно 

формулирани препоръки и предложения до Центровете за психично 

здраве, до Министерството на труда и социалната политика, до 

Министерството на здравеопазването и до Университетите.  

Дисертационният труд има приноси с теоретичен характер:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 За първи път в България е изследвано качеството на живот на болни с 

психически и поведенчески разстройства, включени  във вътреболнична и 

извънболнична ПСР  и проучена ролята на медицинската сестра в нея; 

разработена е  програма за развитие на социални умения, която може да 

послужи за супервизия при изпълнение на дейности по ПСР, предвидени в 

стандарт „Психиатрия”.  

Резултатите от дисертационния труд са отправна точка редица научни 

приложения, сред които най-съществено и според мен наложително е 



7 

 

оптимизиране на Наредба  №1 на МЗ ОТ 08.02.2011 г. за професионалните 

дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните 

медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по 

назначение или самостоятелно. 

Дисертационният труд на ас. Даниела Драганова оценявам високо като 

актуалност, постановка, изпълнение, получени и интерпретирани резултати. 

Към тази оценка бих добавила неговата иновативност- тя поставя въпроси, 

които са  в рамката на проблема човешки ресурси в здравеопазването. 

Използването на компетенциите на здравните професионалисти от нов тип 

в скоро време ще се окаже ключов фактор за разрешаване на кризисни 

ситуации с кадрите и по-качествените здравни грижи за населението като 

цяло и отделни негови групи. Насочеността към тази проблематика , наред 

с доброто изпълнение  е достойнство на рецензирания труд. 

Лични впечатления.Познавам Даниела Драганова от работата й във 

Факултета по обществено здраве и здравни грижи в Русенски университет 

като енергична, много организирана. Контактът ми в хода на различните 

етапи на  дисертационната разработка, от зачисляване до вътрешната 

защита, допринесе да я видя в нова светлина: с голям капацитет за развитие 

в научно отношение, усъвършенстваща  изследователските си умения, 

способна за аналитико-синтетична дейност, с изключителна научна 

добросъвестност и работоспособност. 

Заключение : Високата ми оценка за труда на Даниела Драганова и 

неговото пълно съответствие на Правилника за развитие на 

академичния персонала  на МУ-Варна  ми дава основание  да гласувам 

положително и да предложа на останалите членове на Научното жури 

да дадат своя положителен глас да й бъде присъдена научната и 

образователна степен „доктор”. 
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