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 Непрекъснатото развитие на медицинската наука и практика, 

превръщането на пациента в активен субект в лечебния процес, 

прилагането на нови лечебни и диагностични методи, които често са с 

различна вероятност  за успех, са дали основание на докторантката да 

направи задълбочено проучване на въпроса за информираното съгласие на 

пациента.Информирането и получаването на съгласие от пациента за 

неговото лечение са залегнали в редица документи както в Европа, така и в 

САЩ и други страни. Темата е изключително актуална в съвременното 

общество и в частност в областта на здравеопазването, както и за 

усъвършенстване и развитие на правната уредба за получаване на сгласие 

от пациента при оказване на медицинска помощ. 

 Докторантката Анна Георгиева е получила базово медицинско 

образование със специалност медицинска сестра през 1989 – 1991 година в 

Полувисш медицински институт – гр. Варна.През 2002 – 2005 година 

получава ОКС“бакалавър“ в МУ – гр.Плевен със специалност „Здравни 

грижи“, а през 2005 – 2007 година получава ОКС „магистър“ със 

специалност „Управление на здравни грижи“. 

През 2013 – 2014 година придобива специалност „Медицинска сестра за 

социални дейности“ в МУ – гр. Варна, а по-късно придобива и 

специалност „Управление на здравни грижи“ в същият университет. 

 Професионалният й път започва като медицинска сестра в 

Обединена работническа болница  - гр. Варна; ДМД – гр.Варна; Общинска 

болница – Аспарухово , гр. Варна; МБАЛ „Св.Ана“ – гр.Варна.От 2007 – 

2011 година работи като преподавател в МУ – гр.Варна, катедра „Здравни 

грижи“ а от 2011 до момента е асистент в същата катедра.За периода от 

2006 година до момента има над 30 участия в различни форми на 

продължаващо обучение – курсове, симпозиуми, научни конференции, 

семинари.Широката й професионална култура  позволява да участва в 



разработването на учебник, практическо ръководство и учебна програма 

по дисциплината „Сестрински грижи при инфекциозно болни“. 

 Анна Георгиева е зачислена като докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра Здравни грижи, ФОЗ на МУ – Варна с заповед № 

Р-109-89/30.03.2015 година. 

Всички процедури съгласно правилника за развитие на АС на МУ – Варна 

са спазени.Дисертациониня труд е обсъден и насочен за защита на 

разширен катедрен съвет на катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на МУ – 

гр. Варна. 

 Дисертацията съдържа 195 страници и е структурирана в пет 

основни глави. Включва 24 фигури, 12 таблици и 5 приложения. 

Литературната справка включва 259 източника, от които 134 на кирилица и 

125 на латиница. 

В глава първа – литературен обзор – актуалност на проблема 

информирано съгласие дисертантката с много задълбочен анализ и 

фактология проследява историческото развитие на понятието 

информирано съгласие, описва и анализира съвременното значение на 

„информирано съгласие“. 

Внимателно, с много професионален усет докторантката се спира на 

теоретичната рамка на информираното съгласие: 

 -теории и схващания относно „информираното съгласие“ 

 -компоненти и модели на информираното съгласие и видове 

информирано съгласие 

 -правни и етични виждания относно валидността на информираното 

съгласие 

Проучен е международния опит в контекста на съвременната сестринска 

практика. 

Докторантката акцентира върху факта, че информираното съгласие на 

пациента е не само проява на уважение на правото му на информация и 

съгласие, а да бъде част от медицинския екип като активно участва във 

вземането на решения, свързани със здравето му. 

В глава втора за постигане на целта  - да се проучат и конкретизират 

възможностите за оптимизиране участието на медицинската сестра в 

процеса на получаване на информирано съгласие от пациента са поставени 

7 задачи и изградени 4 работни хипотези. 

Задачите са адекватни и отговарят за изпълнение на целта. 

Обектът на проучването е процесът на получаване на информирано 

съгласие от пациента при оказване на сестрински грижи.В проучването са 

обхванати 1250лица; 

   -290 студенти-дипломанти – медицински сестри 

обучаващи се в МУ - Варна и МУ – гр.Плевен 

   -320 медицински сестри  - работещи 

   -280 лекари с терапевтичен и хирургична насоченост 



   -360 пациенти 

   -50 експерти 

Проучването е направено в 5 етапа: подготвителен, пилотен, същинско 

проучване, разработване на практически подходи за оптимизиране на 

участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие и 

провеждане на експертна оценка. 

 Методите са правилно подбрани. Социологическото проучване е 

чрез анкети.Използвани са документален метод и метод на експертна 

оценка. 

За статистическата обработка са използвани алтернативен, корелационен, 

непараметричен, парметричен, вариационен и графичен анализ. 

Подбраната методика гарантира висока достоверност на извършеното 

проучване. 

 Глава трета в която дисертантката е направила проучване на 

правната уредба на участието на медицинската сестра в процеса на 

информираното съгласие на пациентите в България и други  страни носи 

особена научна, правна и професионална стойност на научния 

труд.Посочените законодателни документи в страни като Дания, Белгия, 

Франция, Испания, Финландия, Люксенбург, Канада – провинция Квебек и 

Русия ни дават основание да подчертаем изключителната научна стойност 

на дисертациониня труд.Във всички посочени страни е регламентирно със 

закон „предоставянето на достъпна информация на пациента от 

медицинската сестра и получаването на съгласие за лечението 

му“.Изрично е подчертано от дисертатантката, че „Медицинските 

дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие“.Все още в 

Българското законодателство е цитирано, че информираното съгласие се 

получава от лекуващият лекар. 

При този сравнителен анализ дисертантката стига до извода, че в 

подзаконовота нормативна база в България, липсва ясен и единен подход 

при уреждане ролята на  медицинската сестра в процеса на информираност 

на пациента. 

 В собствени проучвани и анализи са разгледани четири групи 

респоденти като са изследвани взаимовръзки и взаимозависимости между 

характеристиките на расподентите и мнението им по проблема.В резултат 

на анализ може да се направи извода, че значителна част от 

изследванените лица оценяват положително възможността ролята на 

медицинската сестра за оптимизиране на процеса на информирано 

съгласие на пациента да е значителна. 

 В глава пета се посочват практическите подходи за оптимизиране 

участието на медицинската сестра в процеса на получаване на 

информирано съгласие на пациента и се предлага алгоритъм за получаване 

на информирано съгласие от пациента, който съдържа пет елемента: 

 -предоставяне на необходима информация 



 -разбиране на предоставената информация 

 -осъзнаване на информацията 

 -придобиване на „компетентност „ у пациента“ 

 -даване на съгласие 

Особено ценен принос на дисертационния труд е предложеният модел на 

технически фиш за информирано съгласие на пациента за венозна 

инжекция /инвазивна сестринска манипулация/,който може да бъде 

приложен за други инвазивни сестрински интервенции.Изключителна 

заслуга на докторантката е авторския модел на техническия фиш 

приложението на който ще съдейства за правомерно изпълнение на 

инвазивните манипулации, извършвани от медицинските сестри и от друга 

страна ще ги предпази от отговорности при реализиране на риск, 

съпътстващ манипулацията. 

 Експертната оценка на алгоритъма за получаване на информирано 

съгласие и технически фиш води до извода, че е необходимо писмено 

съгласие за инвазивните сестрински манипулации и предложените 

практически подходи са приложими в сестринската практика. 

 Дисертационният труд е изключително ценен и с направените 

конкретни предложения за промени в Закона за здравето, а приносите с 

теоретикопознавателен и практикоприложен характер го правят настолна 

книга за работещите в системата на здравеопазването. 

 Авторефератът е подготвен съгласно изискванията и съдържа всички 

основни компоненти на научния труд. 

 Публикациите, които е представила докторанката са свързани с 

темата и във всички е първи автор. 

 Високата научна стойност на дисертационния труд, актуалността на 

проблема който разглежда, съществените  препоръки и изключителните му 

приноси ми дават основание да гласувам положително за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ на Анна Петрова Георгиева по 

научна специалност „Управление на здравни грижи“. 
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