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С Т А Н О В И Щ Е  
 
 

от доц. Стефан Недков Янев, доктор 

на дисертационния труд 

на Гергана Бончева Ненова 

на тема: 

„МЯСТОТО НА КИНЕЗИТЕРАПЕВТА В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И  

РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ГРИЖИ” 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 

по професионално направление 7.4 Обществено здраве 

и научната специалност  

"Управление на общественото здраве" 

 
1. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАНТА 
Гергана Ненова завършва бакалавърска степен по Кинезитерапия през 1998 

година и магистърска през 1999 година в Русенски университет „А. Кънчев“. През 
2014 придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на 
Здравния мениджмънт, каквато е тематиката на настоящия дисертационен труд.  

От 2000 година работи по специалността в различни структури, като работата й 
първоначално е свързана с профилактиката предимно в СПА и Уелнес условия. От 
2009 (до момента) преминава в лечебната сфера като кинезитерапевт в УМБАЛ 
„Света Марина” ЕАД гр. Варна в отделение „Ортопедия и травматология”. 

От началото на тази година е асистент към Медицински колеж към МУ – Варна. 
Член е на Асоциацията на физиотерапевтите в България. 
 

2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА  
Асистент Гергана Ненова е зачислена като докторант на самостоятелна 

подготовка от и е отчислена с право на защита в определения срок. От 
предоставената документация може да се твърди, че процедурата по защита на 
дисертационен труд е спазена.  

 

3. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД И НА ПРИЛОЖЕНИТЕ 
КЪМ НЕГО МАТЕРИАЛИ 

Представеният за становище дисертационен труд е написан в обем от 170 
страници, от които 13 страници с литература и 33 страници приложения. 
Структуриран е в три части със съответните подглави. В своето изложение 
дисертационният труд съдържа 8 таблици и 13 фигури. 

Библиографската справка съдържа 154 литературни източника, от които осем 
електронни. От всички 50 са на кирилица и 104 на латиница. Около 76% от 
литературните източници са до 10 години. Това е доказателство за актуалността на 
литературния обзор и обширността на справката. Проучванията се базират на 
исторически и настоящи нормативни документи, показващи развитието на 
състоянието на проблема. 
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4. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 
Въпросите за мястото на кинезитерапевтите в рехабилитационния екип и за 

качественото предлагане на медицинска помощ са неразривно свързани и са въпрос 
на 20 годишен спор между лекарското съсловие (предимно представителите на 
лекарите по Физикална и рехабилитационна медицина) и това на кинезитерапевтите.  

В България все още „медицинският модел“, наложен в бившите републики от 
социалистическия лагер, все още не е загубил значение. Това ограничава 
възможностите на останалите специалисти за пълноправно практикуване, а от там и 
за качествено здравеопазване, в смисъла на отношение към пациента и пълно и 
всестранно оценяване и подпомагане. В развитите страни, както е отразено и в 
настоящата дисертация, се прилага пациент ориентирана медицинска помощ. Това 
поставя нуждаещият се от интервенция индивид в центъра, около който трябва да се 
сформира екип от специалисти.  

Още през 70-те години на миналия век Саад Наги премества фокуса от ниво 
„патология“ към ниво „функционално ограничение“, като определя общо четири нива 
на неспособност. Всяко едно ниво е част от компетенцията на различен член на 
мултидисциплинарния екип от здравни работници. Патологията е от компетенциите 
на лекаря. Увредата и функционалното ограничение е от компетенцията на 
кинезитерапевта, рехабилитатора и ерготерапевта, а неспособността – от 
компетенциите на психолог и социален работник. Всяко следващо ниво зависи от 
предходното.  

Тази философия е залегнала в International Classification of Functioning, 
Disabilities and Health (ICF) още през 2001г. и се използва в 191 страни по света. В 
този ред на мисли, настоящата докторска теза представлява стъпка към 
въвеждането на пациент-ориентирания подход и равнопоставеността на 
медицинските специалисти в мултидисциплинарния здравен екип. 

 
5. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА  
В началото на разработката авторката е поставила хипотезите, целта и 

задачите на изследването, както и организацията му. Това е важна предпоставка за 
следващите части и изгражда солидна основа, върху която те да се развият. 

Първата част на дисертационния труд съдържа подкрепена с нормативни 
документи информация за професията Кинезитерапия, дава ясна формулировка на 
интегрираните грижи и мултидисциплинарен екип, обръща изключително важно 
внимание на изследването на пациентската удовлетвореност и ефикасността на 
приложените грижи.  

Тук до голяма степен направеният анализ и изведените изводи са коректни, с 
изключение на някои леки пропуски: 

1. Не е отразено, че в НКПД-2011 (вкл. и последните промени от 01.01.2015) 
длъжностите 2264-5001 до 5003 не отговарят на ISCO-08, където им е 
отредено място в 3255 Physiotherapy technicians and assistants. Самият клас 
2 е отреден за аналитични специалисти, които следва да имат ниво на 
образователна степен 6 и нагоре.  
 

2. Твърдението, че цитирам: „…неточния превод на понятието 
„физиотерапист“ от англоезичната литература - на български е преведено 
като „физиотерапевт“. „Физиотерапевти“ в България са лекарите-магистри с 
придобита специалност по Физикална и рехабилитационна медицина.“ е 
неточно и лишено от аргументи.  

 
- От една страна в българската лексика липсва дума „терапист“, а най-

близка до значение и смисъл е „терапевт“.  
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- От друга страна в ISCO-08 (от където е взета и думата „Physiotherapists“) 
под 2266 е записано „Audiologists and speech therapists“. Последното 
отговаря на професията „Логопед“ в България, които не се наричат 
„логотераписти“ или „спийч тераписти“ и пр. производни. Пак там под 
2634 в групата на „Психолози“ има записана професия „Psychotherapist”, 
записана като „Психотерапевт“ в НКПД-2011, а не като „психотерапист“. 

 
3. Употребата на термина „немедицински“ считам за остарял и 

дискриминативен. По тази логика в професиите има само медицински и 
немедицински професии (в които се включват и педагози, и инженери, и 
военни, и др.). От гледна точка на инженерните професии например също би 
имало разделение на инженери и неинженери (в които биха попаднали и 
здравните професии). 
 

4. В дисертацията напълно основателно се твърди за близостта на 
професиите „Кинезитерапевт“ и „Рехабилитатор“. Прави се логично 
предложение за осигуряване на възможност за продължаване на 
обучението от по-ниската към по-високата образователно-квалификационна 
степен. Което обаче не е коментирано, е че двете професии са в различни 
професионални направления – съответно 7.4. и 7.5. В тази връзка Закона за 
висшето образование чрез чл.42, ал.6 поставя ограничение за това.  

 
5. За научен труд от това ниво, засягащ проблемите в обучението на 

здравните специалисти проучването на основните нормативни документи в 
сферата на образованието е от изключително важно значение. Такъв 
документ е International Standard Classification оf Education (ревизия ISCED-F 
2013), публикуван през 2015 година. Приета от страните-членки на UNESCO. 
Българският еквивалент е Класификаторът на областите на висше 
образование и професионалните направления (ПМС 125/24.06.2002). Двата 
документа би трябвало да са идентични. Различават се по това, че в област 
„09 Здраве и благополучие“, в „091 Здраве“ има квалификация „0915 
Терапия и рехабилитация“, където влизат специалности: Физиотерапия, 
Рехабилитация, Ерготерапия и др. 

 
Препоръчвам на авторката за бъдещите публикации тези уточнения да бъдат 

взети под внимание, още повече ако резултатите от дисертационния труд се 
предоставят на по-високо ниво, както е заложено в частта „Препоръки към 
институциите“. Адмирирам желанието за това, тъй като познанията за националните 
и европейските нормативни документи липсват у много от представителите на 
ресорните министерства, както и тези в образователните структури. 

 
Втората част на дисертационния труд съдържа точно и ясно мястото на 

кинезитерапевта в интегрираните грижи при ортопедичните пациенти, които са били 
обект на изследване в настоящата дисертация. Несъмнено е качеството на 
оказаната помощ и на двата контингента от страна на екипа в отделението по 
„Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД гр. Варна. 

 
Третата глава съдържа изчерпателна информация за пациентите от тестовата 

група, не само по отношение на историята на заболяването, но и лечебния подход. В 
редица случаи се вижда навременните и адекватни решения при промяна в 
състоянието на пациентите, които няма как да не доведат до благоприятен изход. 
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