
С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. Соня Колева Тончева, д.м. 

директор на Филиал Шумен на МУ Варна 

Национален консултант по Здравни грижи 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор” в област на висше образование 7. „Здравеопазаване и спорт”; професионално 

направление  7.4 Обществено здраве и научна специалност „Управление на здравните 

грижи”  

Въз основа на заповед No  Р – 109 – 67/24.02.2017г.,  на Ректора на Медицински 

университет - Варна съм определена да дам становище относно дисертационния труд 

на тема: „АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА 

СЕСТРА В АМБУЛАТОРНИЯ КОНТРОЛ“, за присъждане на ОНС „Доктор“ на 

Грета Великова Колева - Петкова – асистент в Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ на 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ - Русе, докторант на самостоятелна подготовка с 

научни ръководители: проф. Соня Тончева, д.м. и доц. д-р Йото Йотов, д.м. 

 Представени са всички необходими документи, предвидени в Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, правилника към него и Правилника за 

развитие на академичния състав в Медицински университет - Варна   

Оценка на актуалността на темата 

Дисертационният труд на ас. Грета Великова Колева е изключително актуален, 

тъй като Артериалната хипертония (АХ) e причина за преждевременната смърт на 

няколко милиона души в света и се явява един от най-сериозните медицински и 

медико-социални проблеми в съвременното общество. В медицинската практика са 

намерени начини за преодоляване на проблемите при управлението на АХ, чрез 

създаване на специализирани сестрински амбулаторни клиники за наблюдение и 

лечение на болни с АХ, приоритетно за тези с труден контрол и/или наличие на 

придружаващи болестни състояния. Много често, когато се търсят иновативни подходи 

за въвличане на медицинските сестри в редица сложни медико – социални дейности с 

ползи за пациента се прави преглед на компетенциите, възможностите за носене на 

отговорност за здравето и умението за вземане на решения. Прегледа на литературата 

по проблема, който авторката прави доказва, че има изградени сестрински амбулаторни 

практики за управлението на АХ с ясно очертани предимства на такъв подход: по-тясна 

връзка между медицинската сестра и пациента, по-добро обучение на болния и 

неговите близки, холистичен подход и по-голяма гъвкавост в избора на специалисти за 

консултации и др.  

В този смисъл избраната тема на дисертационния труд е важна, актуална, малко 

изследван е проблемът, който разглежда авторката и може да бъде ценно методично 

ръководство за сестринската практика.  Дисертационният труд  научно доказва всички 

визирани аспекти на необходимостта от професионализация на медицинската сестра за 

включването и в контрола на АХ.  

Актуалността на разработената дисертация се подчертава и от обхвата и 

дълбочината на проучването – практически са обхванати пациенти и експерти от 

североизточния район на страната. Уникален за страната е проведеният експеримент и 

доказаните здравни ползи за пациентите, доброволно взели участие във всички етапи на 

провеждането му. Практически ас. Грета Колева доказва възможностите на 

медицинските сестри за клинично наблюдение и оценка на състоянието на пациента, 

както и уменията им за съветване и консултиране в рамките на придобитите сестрински 



компетенции. Авторката е предложила Модел за наблюдение и лечение на пациенти 

с АХ и недобър контрол на АН на базата на продължителния си педагогически опит в 

подготовката на професионалисти по здравни грижи, проведеното емпирично 

проучване и успешно реализираният експеримент. Може да се направи обобщение, 

относно актуалността на дисертационният труд в поне два аспекта: 

 Предложена е иновативна сестринска практика, като е взет предвид 

националният контекст, анализирано е законодателството засягащо обучението и 

професионалната реализация на медицинските сестри в България. 

 Предложеният Модел, както и апробирането му в амбулаторни условия 

несъмнено допринася за постигане на желаните цели, инициирайки промени в стила на 

живот на пациентите, проследявани само от медицинска сестра. По този начин 

авторката успява да докаже значителното влияние на медицинска сестра върху 

управлението на АХ и върху рисковия профил на пациента.  

 

Оценка на резултатите 

 

Авторката е формулирала ясно целта на дисертационния труд и са поставени 

седем задачи за постигането ѝ. Определена е 1 хипотеза. Надеждно са подбрани 

методите на научното проучване, които гарантират достоверност на получените 

резултати. Методологията и организацията на научното проучване са прецизно 

представени, което създава възможност проведеният експеримент да бъде прилаган от 

други изследователи. Обект на изследването са пациенти с неоптимален контрол на 

АН, посетили специализирана амбулаторна практика в гр. Русе - АСИМП по 

кардиология. Предмет на изследването е въвеждането на Модел за наблюдение и 

лечение на пациенти с незадоволителен контрол на АН и ролята на медицинската 

сестра при контрола на рисковите фактори и лечението на АН.  

За целите на експерименталното изследване ас. Г. Колева разработва Модел за 

наблюдение на пациенти с недобър контрол на АН, предвиден за прилагане в период от 

6месеца. Моделът включва четири визити: първоначална (включваща), 2-ра след 4-6 

седм от изходната, 3-та след три месеца от изходната и 4-та – заключителна, след 6 

месеца. Моделът предвижда проследяване и контрол на изменяемите рискови фактори, 

контрол на АН и сърдечната честота, ИТМ, обиколка на талията и придържане към 

назначената лекарствена терапия в рамките на периода за наблюдение. Всяка среща 

между пациента и медицинската сестра да се провежда под формата на събеседване в 

приятелски настроена среда. Обучението да е насочено към начина на живот 

включващ: Физическата активност на пациентите – по възможност извършването на 

такава в зависимост от физическите данни на пациента, неговата възраст и други 

придружаващи заболявания; Начин на хранене – вид количество и качество на 

консумираната храна; Препоръки за увеличаване консумацията на пресни плодове и 

зеленчуци за сметка на консервираните храни и тлъстите меса; Препоръки за 

ограничаване употребата на натриева сол и евентуалното и заместване с калиева сол.  

Според разработения Модел изключително важно е и ограничаване употребата на бял 

хляб и други тестени изделия от бяло брашно. Препоръчително е в менюто да се 

включват пълнозърнести храни и изделия от пълнозърнесто брашно. Контролът върху 

вредните навици е застъпен активно при всички визити. Моделът е апробиран чрез 

проведен експеримент, в който са включени 47 пациенти.   
Описани са детайлно признаците на включване на пациенти в експеримента. 

Авторката е разработила собствен инструментариум: анкетна карта, подготвено за 

целта информирано съгласие, информация за пациента относно същността на 

експеримента, Карта - мониторинг за проследяване на пациентите и визуална аналогова 



скала за оценка на собственото здраве. На всеки пациент е дадена книжка „Как да 

контролираме високото си кръвно налягане?” 

Проведеният по оригинален дизайн есперимент в продължение на 6 месеца 

доказва, че наблюдението и обучението на пациенти в самостоятелната работа на 

медицинската сестра при сравнително редки посещения водят до значително 

подобрение в знанията и поведението на пациентите:  

 При повече от половината изследвани лица (55,3%) в началото и в края на 

периода се наблюдава раздвижване на затлъстяването от 1-ва и 2-ра степен;  

 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%);  

 увеличение дела на спрелите да консумират консервирани храни от 6,4% на 

11,4%; 

 намаляване консумацията на бял хляб по 2-3 филийки (от 36,2% на 27,3%), и по 

4-6 филийки (от 17% на  13,6%). 

 увеличаване консумацията на пълнозърнести храни (от 10,6% на 25%);  

 леко увеличение при извършващите упражнения 3 пъти седмично и лек спад при 

участниците с липсваща физическа активност изходно. 

 Значително се понижава консумацията на сол при употребяващите сол винаги 

(9,1%) в следствие на проведеното обучение. 

Докторантката е подходила оригинално като в края на експеримента е поискала от 

всеки участник да направи оценка на различни компоненти от програмата, както и 

общото впечатление от получените сестрински грижи. Според резултатите всички 

участници са отговорили с отлично или много добре на въпросите свързани със здравно 

обучение (96%), внимание към проблемите и време отделено за обяснение на здравното 

състояние и лечение (94%), обяснение по специфични въпроси (91%). Мнението на 

участниците за сестринската грижа по време на проучването е категорично – всички 

дават отлична оценка и положително мнение за работата на специалистите по здравни 

грижи за менижирането контрола на АХ.  

Важна е получената експертна оценка на Модела за наблюдение на пациенти с 

недобър контрол на АН, с цел предлагането му за включване в нормативната база на 

професионалистите по здравни грижи от съответните институции. Потърсено е мнение 

от 13 лекари кардиолози от болничната и извънболничната медицинска помощ от гр. 

Русе и гр. Варна и 13 преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“ гр. Русе 

и Медицински университет – Варна в специалност Медицинска сестра. Всички 

експерти са попълнили анкетна карта, след предварително запознаване със схематично 

представения  Модел за наблюдение. Мнението на експертите лекари и преподаватели 

бележи съществени различия. Повече от половината лекари (61,54%) считат, че 

контролът върху АН, оказван от представения Модел ще доведе до положителни 

резултати, а 30,77% изказват мнение за подобряване до известна степен, според малка 

част е невъзможен контрол от медицинската сестра (7,69%). Експертите преподаватели 

са убедителни в предположението си, че контролът на артериалното налягане ще бъде 

повлияван от предложения Модел (100%). Подобно е мнението на двете групи експерти 

и по отношение обхвата на модифицируемите рискови фактори от предложения Модел, 

оценката относно компетентностите на медицинската сестра да менажира АХ и др., 

които са важни за перспективата на автономната сестринска практика, тъй като в 

значителна степен е важно мнението на лекарите, а те са по – въздържани. 

По отношение на показателя адекватност на предложения Модел обаче 

експертите имат единомислие, както и по отношение на показателя приложимост на 

предложения Модел спрямо пациентите с недобър контрол на артериалното налягане. 



При законов регламент на автономна сестринска практика, вероятно лекарите ще 

възприемат иновативния подход, който авторката убедено предлага. 

На базата на проведеното проучване и проведен експеримент ас. Грета Колева 

прави 11 извода, които са ясно и точно формулирани. Направени са детайлни 

препоръки към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, към 

Медицинските университети, към Сдружението на ОПЛ,  Бългаско дружество на 

кардиолозите, НЗОК, Министерство на здравеопазването и Общинските ръководства. 

Авторката е изключително убедителна в заключенията отнасящи се до 

необходимост от търсене на нови пътища за справяне с проблемите на пациентите с 

АХ, разширяване дейностите по профилактика на тези заболявания, активно включване 

на медицинските сестри  във всички нива на профилактика и потребност от 

допълнителната квалификация чрез придобиване на магистърска степен и специалност, 

както и професионализация на медицинските сестри. По този начин според ас. Колева 

ще се оформи професионалният профил на сестрите, управляващи Артериалната 

хипертония и те ще заемат достойно място в екипа, осъществяващ превенция, 

профилактика и активно участващи в лечебния процес при тези заболявания.  

Дисертационният труд съдържа 171 стандартни страници и е умело структуриран 

в пет глави. Постигнат е добър баланс между отделните му части. Включва 44 фигури, 

10 таблици, 4 схеми и 9 броя приложения. Библиографията се състои от 237 източника, 

от които 34 на  кирилица и 203 на латиница. 

Авторефератът отразява в достатъчна степен дисертационният труд и важните и 

съществени изводи, заключения и препоръки към различни институции, имащи 

отношение към обсъждания проблем. 

Оценка на приносите 

Дисертационният труд представлява първо по рода си мащабно, целенасочено и 

задълбочено проучване относно активното включване на медицинските сестри във 

всички нива на профилактика, с което би се подобрило здравното състояние на 

пациентите с артериална хипертония. Резултатите могат да бъдат използвани и 

прилагани като иновативни практики в нашата страна. Високо оценявам усилието на 

докторантката да апробира Модел за наблюдение и лечение на пациенти с АХ и 

недобър контрол на АН, с което е допринесла за правилен контрол на групата с която 

работи (47 пациента с АХ) и доказва автономната дейност на медицинската сестра и 

умението на ѝ да носи отговорност с клиничната насоченост. Инструментариумът - 

индивидуална Карта – мониторинг за регистриране проследяването може да се 

прилага, в случай че се регламентира законово подобна дейност на медицинската 

сестра. 

Приемам резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и 

препоръки и очертаните приноси с теоретичен и  приложно - практически характер. 

Приноси с теоретичен характер: 

1. Направен е анализ на нормативните документи и тяхното приложение, 

касаещи профилактиката на АХ и ролята на медицинската сестра при провеждането ѝ.  

2. Извършен е анализ на литературни източници от Европа и САЩ за 

мястото, ролята и участието на медицинската сестра в наблюдението и лечението на 

пациенти с недобър контрол на АН и действащи специализирани клиники за 

сестрински грижи при пациенти с АХ.  

3. Проучено е експертно мнение по отношение компетентността на 

медицинските сестри за работа с пациенти с АХ. 

4. Създаден е теоретичен 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. 



5. Разработена е индивидуална Карта – мониторинг за регистриране 

проследяването в рамките на предвидения период за наблюдение на пациентите с 

артериална хипертония. 

Приноси с приложно-практически характер: 

1. Апробиран е Модел за наблюдение и лечение на пациенти с АХ и 

недобър контрол на АН, който може да послужи при организирането и 

структурирането на специализирани сестрински центрове (служби) за работа с 

пациенти с недобър контрол на АН.  

2. Практически принос има проследяването на пациенти и постигане на 

положителни резултати от приложението на Модела за наблюдение при пациенти с 

недобър контрол на АН изходно.  

3. Апробирана е индивидуалната Карта – мониторинг за регистриране на 

проследяването, която би могла да се използва при дейностите по профилактика на 

АХ.   

 

Критични бележки и препоръки към дисертационния труд 

 

Ас. Грета Великова Колева  покрива напълно пpиетите от MУ-Bapнa изисквания 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, чрез разработения 

дисертационен труд, който е достатъчен по обем, може да се разглежда като актуална 

научна работа с важни теоретични и практически приноси. Приемам и положително 

оценявам и представения автореферат, който в структурно отношение представя 

съществените моменти от разработения дисертационен труд. Представените 4 

пълнотекстови публикации във връзка с дисертационниия труд са публикувани в 

Научни трудове на Съюз на учените – Русе и Пловдив, с което са изпълнени 

изискванията за ОНС „Доктор”. Считам за удачно да препоръчам на ас. Колева по-

широка публикационна дейност и в специализирани национални и международни 

издания, за да има по-широка публичност научната й продукция. Нямам  други 

критични бележки.  

 

Лични впечатления 

 

Считам за необходимо да споделя личните си впечатления от докторантката. 

Познавам добре ас. Грета Великова Колева  от времето когато тя започна като 

асистент в Катедрата по „Здравни грижи” в РУ „Ангел Кънчев“ – Русе и съм 

удовлетворена от нейното научно израстване. Тя е силно мотивирана и успешно се 

утвърждава като преподавател на бакалаври от специалност „Медицинска сестра”. По 

характер е открита, коректна, притежава умения за работа в екип, задълбочена в 

проблемите по които работи, инициативна и отзивчива към колегите. Тя е уважавана от 

студенти и със своята доброномереност печели вниманието и доверието на хората с 

които работи. За мене, като научен ръководител, беше истинско удоволствие да водя 

Грета в нейните научни дирения и да предам знанията си, тъй като тя показа 

изключителна работоспособност, задълбоченост и стриктност в научната си дейност. 

Считам, че натрупаният учебно-преподавателски опит, активната обществена и 

организационна дейност са дали възможност тя да оцени правилно съществуващите 

реалности и проблеми, да направи важни изводи и препоръки чрез които сестрите ще 

бъдат част от екипите или самостоятелно ще изграждат структури за управление на АХ, 

с което по-пълноценно ще допринасят за подобряване здравето на населението на 

страната ни. Безспорно докторантката насочва усилията си към перспективно развитие 



на специалността „Медицинска сестра“, признаване на автономия и успешна 

реализация. 

В заключение: Въз основа на професионалното развитие, научните и учебно-

преподавателски постижения  и съобразявайки се с критериите на Закона за развитие на 

академични състав в Република България, Правилника към него и Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ - Варна, убедено давам положително 

становище и предлагам на уважаемото Научно жури докторантката ас. Грета 

Великова Колева да придобие ОНС „Доктор” по научната специалност  

„Управление на здравните грижи”.  

07.03. 2017г.        

Гр.Шумен      проф. Соня Тончева, дм 

 


