
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. член на научно жури със заповед 

№ Р- 109-149 / 05.05.2017 г. на Ректора на МУ-Варна 

Относно: процедура за защита на дисертационен труд и присъждане на образователната 

и научна степен „доктор” на Виолета Иванова Станева на тема: “Сестрински грижи в 

извънболничната помощ при пациенти с множествена склероза: комплексен подход и 

медико-социални аспекти” 

Научни ръководители: проф. Соня Тончева, д.м.   

                                           доц. д-р Иван Димитров, д.м. 

 

1. Представяне на докторантката 

Асистент Виолета Иванова Станева е родена на 27.12.1970 г.  в гр. Варна. През 

1991 г. завършва ПМИ ”Д-р Н. Николаев” с придобита  специалност акушерка. През 

2001г. и 2010 г. в МУ - Варна придобива степента магистър по специалностите 

„Здравен мениджмънт” и „Управление на здравни грижи”. През последните 24 години 

от професионалната си кариера последователно тя е сестра, старша и главна  

медицинска сестра в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. От февруари 2017 г. е асистент 

към Катедра „Здравни грижи” на МУ- Варна. Специализирала е в Швейцария и Израел. 

Участва в 10 национални и чуждестранни научни форуми с доклади и постери и в още 

толкова изследователски проекти. В кариерното си развитие на г-жа Виолета Станева 

показва определени научни интереси и стремеж към системно професионално развитие, 

резултат от което е представеният дисертационен труд. 

 

2. Данни за дисертационния труд 

  Дисертационният труд на г-жа Виолета Станева съдържа 216  стандартни 

страници, като текстът е онагледен с 28 таблици, 128 фигури и 13 приложения. 

Литературната справка съдържа 208 източника, 18 от които на кирилица и 190 на 

латиница. Трудът е правилно структуриран като отделните глави на разработката са 

хронологично свързани и отговарят на структурните и съдържателни академични 

изисквания. В приложение са представени самостоятелно разработените осем анкетни 

карти, използвани за проучване на проблема. В тематична свързаност с дисертационния 

труд са представени 3 научни публикации и 8 участия с доклади и постери в наши и 

научни форуми и проекти.  

3. Актуалност на дисертационния труд  

          Множествената склероза (МС) е хронично, пристъпно и прогресиращо 

заболяване на нервната система, което води до редица двигателни, сетивни, автономни 

и когнитивни нарушения, предизвикващи различни по вид и степен загуба на 

трудоспособност и инвалидизация. Това значително повишава потребността от здравни 

и социални грижи в извънболничната помощ. В този аспект представената научна 
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разработка третира актуален, но неглижиран у нас социално - медицински и хуманен 

проблем, което проличава и от незначителния брой български изследвания и научни 

публикации. Актуалността на представения дисертационен труд се определя от 

следните факти: 

 съществуват неизползвани възможности при осигуряването на комплексен 

подход за сестринските грижи в извънболничната помощ при пациенти с 

множествена склероза у нас; 

 отсъстват научни доказателства по проблема, което се потвърждава и от факта, 

че потребността от здравни грижи в извънболничната помощ за пациенти с 

множествена склероза у нас не е проучвана  през последното десетилетие;  

 подобно проучване би осигурило обективни доказателства за мненията на 

пациенти и техните близки, на невролози, ОПЛ и медцински сестри относно 

съществуващи проблеми и възможни решения, които да отговорят на медико-

социалните потребности на тази група болни; 

 съществува необходимост от разработка и апробиране на иновативни модели за 

сестрински грижи  в извънболничната помощ за пациенти с МС. 

 

4. Информираност по проблема 

   Литературният обзор в обем от 42 страници включва 208 литературни 

източници, болшинството от които публикувани през последните 10 години. Той е 

многоаспектен и структуриран в няколко раздела, които хронологично следват 

основните аспекти на съвременните проучвания и публикации, имащи отношение 

към изследваните от докторантката проблеми. Асистент В. Станева демонстрира 

добра литературна осведоменост, аналитични способности за поставяне на точните 

акценти върху актуалните проблеми свързани съз значението и възможностите на 

сестринските грижи в извънболничната и болнична помощ на базата на националните 

реалности и международния опит. В заключение направеният от нея синтез на 

литературните източници показва задълбочено познаване на проблема, действащите 

нормативни документи и висока професионална и терминологична компетентност.  

5. Цел, задачи и методика на проучването 

Целта, задачите и единиците за наблюдение на дисертационната разработка са 

точно формулирани, конкретни и обосновани. Избраната методика позволява успешно 

постигне поставената цел и адекватно решаване на задачите в дисертационния труд. 

Методите на  изследване са сполучливо подбрани и изчерпателно описани. Използвани 

са социологични, сравнително аналитични и статистически методи. Постигнато е добро 

съответствие между поставените задачи, броя на предприетите научни интервенции, 

както и получените научни резултати. Научно-практически принос имат разработените 

от докторантката осем специализирани анкетни карти за: пациенти, бизки на 

пациентите, специалисти невролози, ОПЛ, медицински сестри и др. с общо 145 

въпроса. Следва да подчертая високото качество на методичния инструментариум, 

трудоемкостта на проведеното проучване и високата достоверност на получените 

резултати. В тази насока трябва да се подчертае и заслугата на научните ръководители. 
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6. Оценка на личното участие и приносите на докторанта 

Собствените проучвания са групирани в четири тематични раздела и две научно-

практически разработки, съответстващи на поставените задачи.  

Първият раздел включва анализ на социално - демографската характеристика на 

изследваният респондентски контингент от 88 пациенти с МС, 36 от които, не 

провеждат и 52 провеждащи лечение. Анализът на възрастово-половата структура, 

социалния и образователен статус на двете групи пациенти осигурява ценна 

информация за адекватни управленски решения от страна на НЗОК и МЗ.   

Преобладаващото присъствие на пациенти с висше и средно образование (93,2%) 

благоприятства информираното участие в проучването и предоставянето на адекватна 

информация. Резултатите от проучването на докторантката в този раздел установяват 

че 75% от нелекуваните пациенти предпочитат да обсъждат подробно (37,8%) или 

отчасти (62,2%) с медицинска сестра своето заболяване и свързаните с него страхове и 

опасения.  Провеждащите медикаментозно лечение пациенти потвърждават нуждата от 

многопрофилна специализирана помощ с преобладаваща потребност от 

физиотерапевтична помощ. Анализът на резултатите, свързани с когнитивното 

състояние на пациентите, проблемите с концентрацията, мисловните дейности и  

паметта, доказват потребност от консултации със специалист невролог и 

специализирани грижи от медицинска сестра. 

Вторият раздел на дисертационния труд анализира получената информация от 

близки на пациентите. Приносен характер имат получените резултати относно 

наличието на проблеми с паметта или концентрацията, забелязани от член на 

семейството. Данните от проучването показват, че част от тези проблеми видимо са 

осъзнати единствено от пациентите, тъй като само 59,6% от членовете на семейството 

забелязват развитието на когнитивен дефицит. Това подчертава подкрепящата роля на 

медицинската сестра в извънболничната помощ за организиране на необходимите 

консултации и в обучението за прилагане на медикаментозната терапия. Особенно 

ценен научно-приложен принос представлява комбинираният анализ на мненията на 

пациентите с и на техните близки, които разкриват важни медико-социални и 

личностни потребности и степента на удовлетворяването им. 

Третият раздел е фокусиран върху проучване мнението на общопрактикуващи 

лекари и невролози от извънболничната помощ относно: достатъчността на 

информацията, която пациентите получават за лечението, прогнозата и препоръките 

при заболяването МС;  формите на продължаващо обучение на медицинските сестри от 

извънболничната помощ; ролята на медицинските сестри в специализираните комисии 

за работа с пациенти с МС; нуждата на пациентите с диагноза МС от комплексни 

сестрински грижи. Приносен характер имат получените в този раздел резултати 

относно установените сходства и различия при сравнителния анализ на мненията на 

ОПЛ и невролози за ролята на медицинските сестри при екипната дейност за лечението 

и грижите за болни с МС. 

       Четвъртият раздел представя резултати от проучване мнението на медицински 

сестри от извънболничната помощ относно: необходимостта от алгоритъм за оказване  
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на комплексни сестрински грижи; опита за работа с пациенти с МС; значението на 

комплексния подход за планиране на грижите и за повишаване качеството на живот 

предпочитаните форми на продължаващо обучение и др. Приносен характер на 

представените резултати имат констатациите за недостатъчност на предоставяните 

здравни грижи и информация за пациентите с МС; за потребността от комплексни 

грижи за тях на базата на разработен алгоритъм; за утвърждаване на подходящи форми 

продължаващо обучение на мед. сестри в тази област.  

    Важен научен принос имат сравнителните анализи на мненията на четирите групи 

респонденти. Научно приложен характер имат разработените “Алгоритъм за 

сестрински дейности насочени към пациенти с МС в извънболничната помощ” и  

„Модел на център за обучение на медицински сестри от извънболничната помощ”. 

   Основните изводи са систематизирани в 11 направления, като точно отразяват 

получените резултати и съответстват на целта и задачите на дисертационния труд. 

Препоръките са твърде лаконично представени и не са целево институционално 

адресирани. 

          Съдържанието и качеството на автореферата, отговаря на изискванията на 

Правилника на МУ – Варна, като достоверно отразява основните резултати от 

проучването. 

Дисертационният труд е лично дело на докторантката, а получените резултати и 

формулирани приноси приемам за нейна лична заслуга. 

В заключение считам, че представеният от Виолета Иванова Станева 

дисертационен труд на тема „Сестрински грижи в извънболничната помощ при 

пациенти с множествена склероза: комплексен подход и медико-социални аспекти” 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 убедено препоръчвам на членовете на Научното жури да 

присъдят на асистент Виолета Иванова Станева образователната и научна степен 

„доктор” в област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално 

направление 7.4. „Обществено здраве” и научната специалност „Управление на 

здравните грижи”.  

 

25 май 2017 г. 

София                                                                       
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