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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дисертационен труд на тема: 

 

„Фактори, оказващи влияние върху решението за аборт - 

роля и задачи на акушерката” 

 
 

на докторант: Тодорка Великова Боева 

асистент в Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“  

на Медицински  университет “Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна 

 

 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ 

     в област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт,  

професионално направление 7.4.Обществено здраве, 

по научна специалност: Управление на здравните грижи 

 

 

Рецензент: проф. Соня Колева Тончева, д.м. 

Директор на Филиал Шумен, МУ – Варна 

Национален консултант по Здравни грижи 

Председател на Научното жури, съгласно Заповед № Р 109-68/ 24.02.2017г. на   

Ректора на Медицински  университет “Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна  

 

 

 

Данни за процедурата 

Асистент Тодорка Боева 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 Зам.Ректора проф. д-р Р. Шишков д.м.н. № Р -109-55/20.02.2015г.. 

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 №107/03.02.2017г. на ФОЗ, успешно положен 

докторантски минимум и съобразно готовността и за публична защита Тодорка Боева 

е отчислена с право на защита със Заповед №Р 109-43/09.02.17.г. на Зам.Ректора на МУ 

– Варна – проф. д-р А. Керековска, д.м.  

 

 

Биографични данни и кариерно развитие на докторанта 

Асистент  Тодорка Боева  придобива  медицинско образование по специалност 

„Акушерка“ в Медицински колеж-гр. Варна през 1998 година. След дипломирането си 

започва  работа в МБАЛ ”Св. Анна”Варна, където придобива практическа подготовка 

последователно в  Клиника по Урология (до 2001г. ),  ОАИЛ (2001-2006 г.), Родилно 

новородени (2006 – 2007 г.). През 2006 година се дипломира като „Бакалавър” по 

специалност „Здравни грижи“ с професионална квалификация ‘’Ръководител на 
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здравните грижи“ и „Преподавател по практика“ в Медицински университет Варна, а 

през 2007 година се дипломира като „Магистър“ по Специалност ”Управление на 

здравните грижи” в МУ Варна. От 2007 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 „Акушерка“ – провежда упражнения, семинари и клинична учебна 

практика.  Активно въвлича студентите в научни проучвания, резултатите от които 

представят съвместно в научни форуми и конференции. През периода 2013- 2014 

година участва като академичен наставник на студенти от специалността „ Акушерка” 

в Проект „ Студенски практики”. Член е на Програмния Съвет за специалност  „ 

Акушерка” към  Катедра „ Здравни грижи” при ФОЗ на МУ Варна. Член на БАПЗГ. 

 

Ас. Боева 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.  

 

 

Обща характеристика на дисертационният труд 

Дисертационният труд, представен от ас. Тодорка Боева е разработен към 

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

Дисертацията е структурирана в пет глави и съдържа 167 страници, включващи 19 

таблици и 51 фигури, 4 приложения. Цитирани са 174 литературни източници, от които 

38 на кирилица, 118 на латиница и 18 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 

27.01.2017 г. 

 

 

Оценка на актуалността на темата 

Данните относно броя на абортите в България открояват сериозен социален 

проблем. Въпреки това у нас липсва по-широка дискусия, а чувствителността по 

отношение на моралната страна на проблема не е висока. Акушерската  професия не се 

припознава като фактор, повлияващ репродуктивното здраве. Разработената от ас. 

Боева тема е изключително актуална към настоящия момент, тъй като проведените 

изследвания, третиращи  различни аспекти на сексуалното поведение, показват, че 

абортът все още се практикува като средство за регулиране на броя на децата в 

семейството, а контрацептивните методи и средства не се познават достатъчно.  

Докторантката е развила изследователската си теза, вземайки предвид 

неблагоприятните статистически данни за България - спадане на раждаемостта, висок 

брой аборти, както и големият брой на изоставените деца у нас. Това състояние на 

нещата дава основание на ас. Боева да анализира съвременните тенденции в 

репродуктивните нагласи сред българските жени, медико-социалните проблеми на 

аборта и да  потърси компетентни решения, базирани на научни доказателства. У нас 

дейностите по контрацептивно консултиране, превенция на полово-предавани 

инфекции, HIV/СПИН, хигиена на бременността и половия живот са вменени  на 

акушер-гинеколозите. Според авторката Това се разминава с философията на 

грижите в напредналите страни, където профилактичната дейност и 

разпространяването на здравни знания се осъществяват от специалисти в 

долекарско ниво (вкл. акушерки), неправителствени организации и Църквата. 

Акушерката може да има принос и важна роля, участвайки в профилактичните 
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мероприятия, насочени към прекъсване на нежелана бременност, както и консултантска 

дейност в пост – абортно консултиране, които се провеждат сред жените. Поставя се 

акцент върху образователните аспекти и професионализация на акушерката за работа 

по проблемите на семейното планиране. Повишаване квалификацията на акушерката у 

нас е актуален проблем особено в контекста на Европейските изисквания за подготовка 

по „регулираните професии”. Теоретично и практически доказано е, че образованата 

акушерка би могла да осигури съществена подкрепа и информация, с която да 

подпомогне всяка жена в решението й за аборт. 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  

 

В този смисъл разработеният от ас. Тодорка Боева дисертационен труд е много 

актуален с безспорно научното доказване, че акушерките могат и трябва да бъдат на 

предния фронт в превенцията, здравното образование, семейното планиране и 

контрацептивното консултиране и при подходящо обучение могат да имат решаваща 

роля с конкретни специфични дейности на всички нива на профилактика на аборта. 

Научните дирения на авторката са изключително ценни в няколко  аспекта: 

1. Проучване готовността и нагласите на акушерките за консултиране. 

2. На базата на научното проучване е предложен „Акушерски  модел за провеждане на 

контрацептивно консултиране“  

3. Предложени са допълнения към базовото обучение на акушерките за изграждане на 

умения за консултиране на базата на задълбочен анализ на съществуващите учебни 

програми от учебния план на специалност „Акушерка“ с ОКС „Бакалавър“. 

4. Разработена е Обучителна програма за ученици 

 

  Задълбоченият анализ на добри практики в различни страни дава основание на 

авторката да обощи, че решаването на проблема „аборт” изисква цялостен подход и 

глобална стратегия  с позициониране в бъдещето. Проучванията, отразени в 

литературния обзор, получените резултати и направения анализ са основание да се 

приеме тезата, че обособяването на акушерски дейности по семейно планиране са 

реалистичен път за намаляване броя на абортите и подобряване на женското 

здраве. В обсега на акушерските компетенции, регламентирани от законовата рамка, 

дейностите по семейно планиране се вписват адекватно и своевременно.  

Предложеният дисертационен труд обсъжда важни проблеми на акушерската 

практика, които в България се нуждаят от непрекъснато проучване и уточняване, за да 

стане възможно акушерката да бъде разпозната като фактор, който може да влияе върху 

репродуктивното поведението и избора, който правят жените. 

 

 

Литературен обзор 

Литературният обзор е разработен в обем от 59 страници, структуриран в І глава. 

В обзора са формулирани 9 основни  рубрики, от които по – обстойно са анализирани , 

Разпространение на абортите по света и в България, Фактори, определящи решението за 

аборт, Медико-социални и психо-емоционални последици от аборта, Стратегии за 

решаване на проблема аборт, Контрацептивна практика и абортите, Роля на акушерката в 

профилактиката на аборта и Образователни програми за студенти и практикуващи 

акушерки. В края на литературния обзор авторката прави заключение, че през 

последните години абортът продължава да бъде обект на избор и въпреки 

подобрените условия за  извършването му, той  води до неблагоприятни последици 

за физическото и емоционалното благополучие на жените. Очертана е необходимост 
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от нов подход на базата на научни доказателства, свързан с мотивацията на жените за 

търсене на услуги, свързани с планирането на децата в семейството, употребата на 

подходяща контрацепция и профилактика на женското репродуктивно здраве. 

Този подход показва оригиналност на авторката, тъй като разглеждания проблем 

се нуждае от непрекъснато обсъждане у нас и въвличане на акушерките в профилаката 

на аборта.  

За разработването на литературния обзор докторантката се опира на достатъчно 

източници, които умело анализира и показва задълбочено познаване на други автори по 

избрания от нея проблем. Структурата на литературния обзор и стиловото оформление 

показват уменията на ас. Боева 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  8 задачи и 

4 работни хипотези. Обработени и анализирани са данните, съдържащи се в  517 

анкетни карти, от проучено мнение на 3 групи респонденти: Бременни жени (241), 

Студенти от III-ти  и IV-ти курс, специалност “Акушерки” (149) и Акушерки 

работещи в АГ- кабинет и Гинекологично отделение (127). 

Авторката е приложила разнообразни методи, които гарантират достоверност на 

получените резултати. Използван е документален  метод за проучване на важни 

международни и нормативни документи и програми, литературни източници. Анкетен 

метод: пряка индивидуална анонимна анкета  сред бременни, работещи акушерки и  

пряка групова анонимна анкета сред студенти III-ти и   IV-ти курс.  

За трите групи респонденти проучването е проведено в областите Варна, Добрич, 

Шумен, Плевен, Русе и Пловдив.  

 

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 задълбочена 

изследователска работа на авторката. Резултатите са логически оформени и 

структурирани в глава ІІІ и глава ІV и са представени практико-приложните аспекти на 

изследването. Този подход доказва умението на ас. Боева на базата на успешно 

доказаните в теоретичен аспект резултати да предложи практически подходи за 

приложението им 

 

В ІІІ глава  “ Собствено проучване, резултати и обсъждане“  

В трета глава на дисертационния труд е прецизно направена социално-

демографска характеристика на изследваните групи. След представените резултати и 

обсъждането им в глава трета са формулирани  изчерпателни изводи: Използването на 

модерни контрацептивните методи  сред изследваната съвкупност  от  бременни жени и 

студенти у нас  е едва 37%. Използването на контрацептиви се определя от много 

фактори, някои от които са управляеми. Въздействието върху тях може да подобри 

контрацептивната практика и да намали аборта като средство за справяне с нежелана 
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бременност. При проучване на репродуктивните нагласи на жените ас. Боева 

установява, че приблизително половината от анкетираните жени планират раждане. 

Останалата част изразяват колебание или  не смятат да раждат. Тревожен е фактът, че 

по-голяма част от омъжените и родилите едно дете не планират раждане на второ дете. 

Най-важният фактор за вземане на решение за прекъсване на бременността е 

нестабилното или лошо финансово състояние, следвано от нежеланието за повече деца 

(не се установява различие в мнението на пациентки и студентки).  Повече от 

половината от жените посочват, че са взели решението заедно с партньорите  си (52%). 

Всяка трета, обаче, е определила  изхода на бременността самостоятелно. Участието на 

майките със съвет и влияние върху  избора е споделено от 9% от отговорите. Разкрива 

се статистически значима връзка между използването на аборта като средство за 

регулиране на броя на децата в семейството и наличието на преживян аборт в 

роднинското обкръжение на жената. Това още веднъж потвърждава определящата роля 

на семейната история и влиянието на семейната среда върху нагласите свързани с 

репродуктивното здраве респ. към аборта. Проучени са доминиращите емоционални 

преживявания на жените свързани с аборта: чувство за вина, страх и тревога, което 

според авторката налага необходимостта от оказване на морална подкрепа. Пре- и 

постабортно консултиране е силно желателно, по възможност да бъде проведено в 

специализиран консултативен център от квалифицирано медицинско лице.  

  

Авторката извежда основните фактори оказващи влияние върху решението за 

аборт и на тази база генерира идея  за разработване на „Акушерски модел на провеждане 

на контрацептивно консултиране“.Направените изводи, както и  предложеният Акушерски 

модел правят тази част на дисертацията логически завършена и създават усещането за 

важността на следващата глава. 

 

В ІV глава озаглавена като „Самостоятелни акушерски грижи по Семейно 

планиране“ е направена  оценка на подготовката на акушерките за активното им 

включване в профилактиката на аборта. На базата на направения анализ на проучени от 

авторката литературни източници по разгледания проблем и нормативните документи, 

регламентиращи акушерската професия, и на резултатите от собственото проучване са 

разработени и предложени: 

 

 Професионални взаимодействия на акушерката в контекста на дейностите по 

семейно планиране 

 Акушерски модел на провеждане на контрацептивно консултиране 

 Обучителна програма за ученици 

 Предложения за допълнения в базовото обучение на акушерките. 

Практически ас. Боева в глава ІV обосновава необходимост от комплексен подход,  

в който би могла активно да участва акушерката. Схематично добре представен и 

детайлно обоснован е собствено разработеният Модел за професионалните 

взаимодействия на акушерката в контекста на дейностите по семейно планиране, 

където акушерката, работеща в общността е показана с нейните възможни  

разностранни и многопосочни взаимовръзки с жените и техните семейства, 

медицинските специалисти, местната власт и други институции. 

 

Обсъжданият Акушерски модел на провеждане на контрацептивно консултиране 

според ас. Боева обхваща прилагане на знания и умения от акушерката в следните насоки: 

Основни базови познания Комуникативни умения Познаване на законодателните, 

държавни и ведомствени документи Спазване на правилата на добрата практика при 
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прилагане на основни принципи на предоставяне на услугата „контрацептивно 

консултиране“: партньорство, неутралност, конфиденциалност, лоялност. 

Ас. Боева предлага в разработката си адаптиран вариант на REDA-модел за 

контрацептивно консултиране (Rapport-Exploration-Decision-Action1 - ППРД 

Представяне – Проучване – Решение –Действие),  наложил се като един от най-

популярните в дейността на службите по Семейно планиране. Той се базира на 

концепцията на Gerard Egan за оказване на квалифицирана помощ при решаване 

на проблемни ситуации.Авторката разработва два Алгоритъма с и без предварително 

избран от клиента метод на собствен практически акушерски модел за провеждане 

на контрацептивно консултиране: „КОНТРАЦЕПТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ 

СТЪПКА ПО СТЪПКА“ 

         
  Във връзка с идентифицираните проблеми в юношеската възраст (липсата на 

надеждни информационни източници и сравнително големият дял на бременности сред 

момичета под 19 година) авторката обосновава нужда от здравно-образователна дейност 

в училищна възраст. Акушерката има своето място в профилактичната дейност сред 

учениците, въпреки, че това не е посочено в нормативните документи. Опитът на 

Българската асоциация по семейно планиране доказва, че беседи, лекции и срещи между 

медицински специалисти, учители и ученици са от особено значение. В отговор на 

констатираните нужди ас. Боева предлага собствена тематична програма свързана със 

сексуалността и репродуктивното здраве за ученици от горните 

класове.Образователната програма е насочена към ученици от VII – XI клас, като се 

отчита възрастта за началото на половия живот в България.   

  

На базата на задълбочен анализ на обучителните програми, свързани с 

разглежданата проблематика, застъпени в базовото обучение  ас. Боева прави извода, че 

са крайно недостатъчни, което препятства компетенции на акушерката за предоставяне 

на съвременни услуги в областта на семейното планиране и репродуктивното здраве. За 

нуждите на университетското образование е предложена факултативна учебна 

дисциплина „Превенция на аборта и контрацептивно консултиране” с хорариум 30 

часа и изучаване в пети семестър. 

 

Глава V включва изводи, препоръки и приноси 

 

Оценка на приносите 

Дисертационният труд представлява първо по рода си мащабно целенасочено и 

задълбочено, комплексно проучване относно ролята на акушерката в процеса на 

вземане на решение за аборт. Авторката на базата на получените резултати очертава 

необходимостта да бъдат  преосмислени ролята, функциите и задачите на акушерката в  

превенцията на решението за аборт.  

 

Резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и препоръки 

очертават приноси с теоретично - познавателен и методичен 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:  

                                                 
1 В превод на бълг.: ППРД (Представяне – Проучване – Решение –Действие) 
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Приноси с теоретично-познавателен и методичен характер 

 Получените резултати обогатяват направените до този момент изследвания в 

областта на медикосоциалните  проблеми на аборта и ролята на акушерката. 

 Изследвани са нагласите на пациентите за  използването на модерни 

контрацептивни методи и факторите, възпрепятстващи  използването им. 

 Описани  и очертани са основните групи фактори оказващи влияние върху 

решението за аборт. 

 Изследвани са потребностите на пациентите от пре- и постабортно консултиране и 

нагласите за качествено  консултиране в акушерската практика.  

 Обоснована е необходимостта от оказване на морална подкрепа на жени 

осъществили аборт с цел справяне със сериозните емоционални последици.  

 Аргументирана е необходимостта от изясняване на визията за профилактичната 

дейност на акушерката в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве, както и  

практическата й реализация.  

 

Приноси с практико - приложен характер 

 Разработен е Модел за професионалните взаимодействия на акушерката в 

контекста на дейностите по семейно планиране.  

 Адаптиран за българските условия е ППРД - модел за контрацептивно 

консултиране.  

 Предложена е Тематична програма по сексуално и репродуктивното здраве за 

ученици от горните класове, включваща знания и умения, повишаващи  здравно-

образователна информираност в училищна възраст. 

 Предложена е факултативна учебна дисциплина „Превенция на аборта и 

контрацептивно консултиране”, която допълва базовото образование на 

студентите от специалност „Акушерка”  и  създава  работещ модел за 

предоставяне на съвременни услуги в областта на семейното планиране и 

репродуктивното здраве. 

 

В дисертационният труд са ясно формулирани препоръки и предложения, които 

биха били ценни в методологически аспект за Министерство на здравеопазването и  

Медицинските университети, където се обучават студенти от специалност „Акушерка“. 

Твърде общ и неясен характер имат препоръките отправени от докторанта към 

общността.  

 

Авторефератът изчерпателно възпроизвежда най – съществените моменти от 

дисертационният труд и е представен в обем от 79 страници. 

 

Изследователският портфейл на авторката включва към момента общо 4 научни 

публикации в специализирани списания, свързани с дисертационния труд, които са 

реализирани през 2015 и 2016 година, с което асистент Тодорка Боева 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 аборта. 

 

Асистент Тодорка Боева, 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 
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научна работа с важни теоретични и практически приноси. Направените критични 

бележки не намаляват стойността на дисертационния труд. 

 

 

Лични впечатления 

Считам за необходимо да споделя личните си впечатления. Познавам Тодорка 

Боева  от 2007 година, когато след положен конкурс зае преподавателско място в 

Катедра „Здравни грижи“ на Медицински университет Варна. Тиха по характер, 

коректна и внимателна в отношенията си с колеги и студенти. Любознателна и 

последователна в действията си тя се утвърждава като уважаван преподавател.  Считам, 

че педагогическият и практически опит са дали възможност докторантката да оцени 

правилно съществуващата реалност като изследва фактори, оказващи влияние върху 

решението за аборт и на тази база очертава ролята и задачите на акушерката. Умело 

предвижда някои необходими промени, отнасящи се до повишаване подготовката на 

акушерките. По  безспорен начин ас. Боева доказва умения на изследовател, който 

успява да насочи дейността на акушерката към практическата роля, която би имала при 

разрешаване на значим социално – медицински проблем, какъвто е нежеланата 

бременност и вземането на решение за аборт.  

  

 

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 Тодорка Великова Боева да придобие ОНС „Доктор” по научната 

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

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

 

 

20.04.2017 г. 

Изготвил рецензията,  

   Проф. Соня Тончева, д.м. 
 


