
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от доц. д-р Невяна Фесчиева д.м., 

 

за дисертационния труд  

на тема: 

„Артериалната хипертония – роля на медицинската сестра 

в амбулаторния контрол“ 

  

за придобиване на ОНС „доктор”  

по област на висше образование: 7.Здравеопазване и спорт,  

професионално направление: 7.4. Обществено здраве  

и научна специалност „Управление на здравните грижи” 

 

 

Със Заповед № Р-109-67/24.02.2017г. на Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П Стоянов” – Варна, на основание на Заповед на Ректора 

№ Р-109-46 и на Протокол от заседание на Научното жури № 1/22.02 2017 г. съм 

определена за член на Научно жури и да представя рецензия по процедура за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” на ас. Грета Великова 

Колева, докторант на самостоятелна подготовка към Медицински Университет 

„Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна, Факултет „Обществено Здравеопазване“, 

Катедра „Здравни грижи“, по област на висше образование: 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление: 7.4.Общестено здраве, научна специалност 

„Управление на здравните грижи“. Научни ръководители: проф.Соня Тончева, дм 

и доц. Йото Йотов, дм. 

Кратки данни за кариерно развитие на докторантката. Грета Великова 

Колева е родена на 27.07.1977 г. През 1997 г. завършва ПМИ - Плевен, 

специалност медицинска сестра. Придобива бакалавърска степен през 2002 г. във 

Велико-Търновския университет по социални дейности. Също там през 2005 г. 

завършва магистърска степен по здравен мениджмънт. През 2011 г. придобива 
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магистърска степен в Медицински университет - Плевен по управление на 

здравните грижи. Основната част на професионалния път на Грета Колева 

преминава от 1997 до 2013 г. в МБАЛ - Русе в Интензивно кардиологично 

отделение, Инфекциозно отделение. От 2013 г. след успешен конкурс тя е 

назначена за асистент във Факултета по обществено здравеопазване и здравни 

грижи на Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Оценка на дисертационния труд 

Описателна характеристика. Дисертационният труд съдържа 210 

страници, включващи 10 таблици, 46 фигури и 4 схеми. Kъм труда има 9 

приложения.  

Структурата на дисертационния труд е разработена по класически тип: с 

добър баланс между отделните части - въведение и пет глави: първа глава 

Литературен обзор - актуалност на проблема - 46 стр., втора глава Методика на 

научното изследване - 19 стр., трета глава Резултати и обсъждане - 47 стр.,  

четвърта глава Модел за наблюдение и лечение на пациенти с недобър контрол на 

артериалната хипертония от медицински сестри - 19 стр., шеста глава Изводи, 

препоръки - 19 стр. 

Книгописът съдържа 237 заглавия, от които 34 на кирилица и 203 на 

латиница.   

  

Актуалност. Темата на дисертационния труд се вписва в два проблемни 

кръга със значима актуалност. Първият е редуциране на сърдечно-съдовите 

заболявания (ССЗ) като първа по тежест причина за смъртност в развитите страни.  

Независимо от значителни успехи в борбата с епидемията „сърдечно-съдови риск 

и заболявания“ този проблем продължава да бъде в центъра на вниманието на 

медицинската и широката общественост. Вторият проблемен кръг е свързан с 

възможностите медицинските сестри да участват – самостоятелно или в екип – в 

наблюдение, вторична профилактика, лечение и рехабилитация на пациенти с 

риск/сърдечно-съдово заболяване. Въпросите за използване по-високите 

компетенции на медицинските сестри със съвременно образование, все по-често 

са предмет на изследователски интерес. В България проблемът за участие на 
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медицинските сестри в профилактика и лечение на ССЗ не е поставян и 

разглеждан в научно-изследователски аспект. Така, освен свързана с двата 

актуални проблемни кръга, темата на дисертационния труд попада и в 

изследователска ниша, което доказва нейната безспорна актуалност.   

 Оценка на литературния обзор. Литературният обзор е 

структуриран с оглед обосноваване на значимостта на разработваната тематика. 

Представени са синтезирано, но ясно и базирани на най-нови данни, 

епидемиологичните проблеми на артериалната хипертония като заболяване и като 

рисков фактор. Поради големия брой лекувани за АХ и непостигащи оптимален 

контрол пациенти, основателно е поставен въпроса за стратегии за въздействие 

върху подлежащите на модифициране рисковите фактори за АХ и то в 

извънболнични условия. Литературният обзор на рецензираната дисертация е 

забележителен с представянето за първи път у нас на теоретични постановки и 

практики на европейски страни и САЩ за проследяване, обучение и проверка на 

пациенти с АХ от медицински сестри. Резултатите от научни проучвания отчитат 

значително повлияване на артериалното налягане (АН) в кабинети/клиники, 

ръководени от медицински сестри при спазване на строг протокол. Подобряване 

на контрола на АН се установява даже при сравнително редки посещения, 

инициирайки промени в стила на живот. Kaто специфични умения на 

медицинската сестра в тази дейност са изведени: самостоятелно управление, 

подпомагането при вземане на решения, клинични информационни системи, 

ползване на ресурси от общността и организационна подкрепа. Изключително 

широкият обзор върху оценката на самостоятелните сестринските практики 

доказва тяхната ефективност в дългосрочен план. В много страни те са намерили 

място като алтернатива на лекар-базирано здравеопазване от гледна точка и на 

разходите. Литературният обзор отразява съвременните възгледи относно ролята 

на медицинските сестри в мениджмънта на АХ в условията на извън болничната 

медицинска помощ. В голямата си част той съдържа новаторски идеи и практики 

и би трябвало да бъде представен по подходящ начин пред медицинската 

общественост. Обобщенията от обзора са послужили на докторантката да 

разработи цялостна методология на изследването си.  
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 Оценка на методологията. 

Формулираната цел е: изясняване ролята на медицинската сестра в 

амбулаторния контрол на артериалната хипертония чрез прилагането на Модел за 

наблюдение и контрол на рисковите фактори, спазване на предписаната 

лекарствена терапия и подобряване качеството на живот на пациентите. 

За постигане на целта са определени седем задачи, сред които централна по 

значение е проектиране и провеждане на експеримент, с цел проследяване на 

пациентите  в четири визити за срок от 6 месеца, включващ: 

• информиране на лекуващия лекар за терапевтични неуспехи;  

• наличие на вариабилност на АН от визита до визита като фактор за 

недобър контрол на АН; 

• оценка на качеството на живот в началото и след 6 месеца по 

стандартизиран въпросник. 

Останалите задачи се разпределят до и след експеримента. Към първите са: 

установяване на конкретни причини за недобър контрол на АН; обучение на 

близките на пациентите за значението на АХ и за начина на немедицинско 

повлияване на АН. Към тези след експеримента са: проучване удовлетвореността 

на участниците в него от модела за наблюдение и самостоятелната сестринска 

практика (център по хипертония); анализ на трудностите и предизвикателствата 

за изграждане на пълноценен център по хипертония, ръководен от медицинска 

сестра; проучване на мнението на експерти относно изграждане на Модел за 

наблюдение и контрол на рисковите фактори, спазване на предписаната 

лекарствена терапия и подобряване качеството на живот на пацентите. Място на 

провеждане на експеримента е АСИМП по кардиология - Русе. 

Подробно, логически обосновано е разработен отличен дизайн на 

експеримента Приложените изследователски методи - исторически, 

документален, наблюдение, соматични и антропометрични измервания, анкетен, 

експериментален, експертна оценка и широката гама статистически методи са 

напълно адекватни на поставените задачи. Специално отбелязване заслужава 

разнообразието на използваните статистически методи, които излизат извън 

обичайните схеми, съобразени са с конкретния дизайн на проучването и 
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обогатяват възможностите за получаване и интерпртация на резултати. 

Достойнство на методологията е прецизно разработеният инструментариум на 

изследването. Поради уникалността на експеримента, всички анкетни карти са 

разработени специално за целите на проучването по правилата на 

социологическите и на епидемиологичните изследвания. Единствено за оценка на 

качеството на живот е изпозван стандартизирания въпросник за качество на живот 

„Вашето здраве и благоденствие“ - SF12v2 Standard, US Version 2.0. За същия е 

представено лицензионно споразумение даващо право на изследователите да го 

прилагат. 

Методологията във всичките си части напълно отговаря на възприетите 

научни стандарти, вдъхва доверие в достоверността  на получените резултати и е 

доказателство за умелото научно ръководство, което има за краен резултат 

докторантка, подготвена да извършва самостоятелна изследователска работа 

Оценка на резултатите и приносите.. 

Резултатите са представени подробно по основните задачи. Социално-

демографската характеристика на включените в експеримента 47 души с недобър 

контрол на АН показва преобладаване на жените - 85,1%, на възрастовата група 

от 50 до 60 год. (40,4%), на добре образованите (96% са със средно, полувисше и 

висше образование). Направено е динамично проследяване при четири визити на 

рисковите фактори (РФ) - тютюнопушене, индекс на телесна маса, обиколка на 

талията, употреба на алкохол, хранителни навици и физическа активност. При 

някои от тях се установява движение в положителна посока: значимо намаляване 

на обиколката на талията средно с 2 см., увеличение на относителния дял на 

употребяващите пресни плодове и зеленчуци след интервенцията (от 61.7% на 

70,5%); намаляване консумацията на бял хляб; увеличаване консумацията на 

пълнозърнести храни (от 10,6% на 25%); увеличение дела на спрелите да 

консумират консервирани храни от 6,4% на 11,4%; понижена консумация на сол 

при употребяващите сол винаги (9,1%); леко увеличение при извършващите 

упражнения 3 пъти седмично и лек спад при участниците с липсваща физическа 

активност изходно.  



6 

 

В резултат на интервенцията е постигнат по-добър контрол на АН, който се 

задържа до края на проследяването. При стойности на САН изходно от 162,07 

mmHg към втора визита средното понижение е с 22,48 mmHg; при  ДАН от 88,31 

mmHg изходно - до задържане на стойности от 77,3 mmHg между трети и шести 

месец. 

Оценката на качеството на живот с SF-12 показва физически и ментален 

капацитет под средната оценка за общата популация с голям процент позитивни 

при скрининг за първа степен на депресия (40%).Установена е връзка на 

физическият капацитет със социално-икономическия статус - увеличава се 

значимо с по-високото образование; при безработни спада пропорционално с 

намаляване на доходите на семейството. 

Пациентите високо оценяват участието на медицинската сестра по 

отношение на получената подкрепа, компетентност и отговор на потребностите. 

Положителните резултати от експеримента са основание на разработения 

от докторантката Грета Великова Колева Модел за наблюдение и лечение на 

пациенти с АХ и недобър контрол на АН с възможност за самостоятелно 

прилагане от медицинската сестра или прилагане в екип от лекар и 

медицинска сестра. 

Моделът е представен със сестрински дейности и интервенции, детайлно 

описани във всяка от четирите визити: първа, включваща, втора – 4 - 6 седмици 

след първата, трета – 3 - 4 месеца след първата и четвърта, заключителна - в края 

на 6-тия месец, последвана от оценка на резултатите. Това описание, както и 

разработените от докторантката малка книжка „Как да контролираме високото си 

кръвно налягане?“ и карта-мониторинг за регистрация на проследяването могат 

още в настоящия момент да бъдат приложени частично при желание от страна на 

съответните практики. Прекрасната визуализация на дейностите в Модела би 

допринесла за обучение на персонала и контрол. 

Мнението  за Модела на 28-те експерти е представено поотделно за всяка 

от двете групи-лекари-кардиолози и преподаватели по здравни грижи във ФОЗ - 

Варна и ФОЗЗГ - Русе. На фона на общата положителна оценка за адекватност, 

приложимост и възможност за упражняване на контрол върху изходните РФ са 
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отчетени и някои разлики: прподавателите са по-категорични в подкрепата си, 

докато кардиолозите проявяват известна несигурност. 

Като цяло проучванията, проведени в рамките на дисертационния труд, 

потвърждават издигнатата хипотеза: прилагането на Модел за наблюдение на 

пациенти с недобър контрол на АН с участие/ръководен от медицинска сестра ще 

доведе до промяна в поведението, ще се постигне подобряване на лечението, 

повишаване качеството на живот и удовлетвореността на пациентите. Краткият 

срок на прилагане не може да даде осезаеми промени в качеството на живот, но 

във всички останали области е налице значимо положително повлияване, което е 

окуражително за въвличане на медицинската сестра в работа за постигане 

оптимален контрол на АН. Резултатите от дисертационния труд се отличават с 

голямо богатство, подтикват към размисли, дават идеи за нови изследвания и 

практически действия. Дисертацията има принос и към двата проблемни кръга, 

към които принадлежи нейната тематика.Изводите са представени както по 

отделните глави, така и обобщени. Направените предложения до различни 

институции са подходящи, но е необходима екипна работа на съмишленици, за да 

бъде постигнат даже минимален напредък. 

Изразявам съгласие с формулираните от докторантката приноси. 

Авторефератът отразява най-важните моменти от дисертацията. Във връзка 

с дисертационния труд са направени четири научни публикации. 

Дисертационният труд е лично дело на докторантката.  

Лични впечатления и препоръки. Познавам Грета Колева като млад 

преподавател във ФОЗЗГ на Русенския университет, работеща със желание за 

своето усъвършенстване. Намирам, че процесът на подготовка на дисертацията я 

преобрази, обогати, разви качества на изследовател и допринесе за нейното 

професионално и научно израстване. Бих препоръчала в най-близко бъдеще да 

засили своята публикационна активност в по-широк кръг научни списания, в т.ч. 

и в чужбина, да представи най-съществените постижения от дисертационния труд 

и да потърси практическа реализация за тях, надявам се и с подкрепата на 

научните си ръководители. 
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Заключение 

Дисертационният труд е завършен научен проект, актуален по тематика, 

разработен на изключително добро научно ниво, с достатъчно иновативни 

приноси, силно обвързан с потребностите на съвременната медицинска практика. 

Дисертационният труд напълно отговаря изискванията на Закона и на Правилника 

на МУ - Варна за развитие на академичния състав. Това са основанията за моята 

положителна оценка и убедено призовавам членовете на Научното жури също да 

гласуват на асистент Грета Великова Колева да бъде присъдена образователната 

и научна степен „доктор” по научната специалност „Управление на здравните 

грижи” 

 

05.03.2017 г     Рецензент:  

доц. Н.Фесчиева, дм 


