
С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. Соня Колева Тончева, дм 

Ръководител Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, МУ – Варна 

Председател на Национален съвет по качество към БАПЗГ 

Член на Научното жури, съгласно Заповед на Ректора на Медицински 

университет Варна. 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор” в област 7 „Здравеопазаване и спорт”; професионално направление  7.4, 

Обществено здраве 7.1., научна специалност „Управление на здравните грижи”.  

Въз основа на заповед No Р-109 – 215/06.07.2015г.,  на Ректора на Медицински 

университет - Варна съм определена да дам становище относно дисертационния труд 

на тема: ЗНАЧЕНИЕТО  НА СЕМЕЙНАТА СРЕДА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ ОТ 0 ДО 6 ГОДИНИ, за присъждане на ОНС 

„Доктор“ на преподавател Тамара Ангелова Цветкова, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра „Здравни грижи” в Медицински университет - 

Варна. Научен ръководител: проф. Соня Тончева, дм.  

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.     

1. Оценка на актуалността на темата 

Понастоящем визираният в дисертацията проблем заема приоритетно място в 

международен план. Проученият от дисертантката опит показва, че в Европа 

движението за интеграция бързо печели популярност, а икономическият просперитет, 

културните и историческите традиции на всяка страна определят цялостната политика 

по отношение на грижите и правата на децата със специални нужди. Движението за 

интеграция, възникнало през 80-те години, печели все повече привърженици. То е факт, 

залегнал в нормативната уредба, свързан с хората със специални нужди в страните от 

Европа и САЩ. Без да се пренебрегва специализираната помощ и обучението, повечето 

развити страни отдават необходимото значение на нуждата от адаптация и участието на 

тези групи в обществения живот. Проблемът засяга много аспекти на растежа, 

адаптацията и др. на детето, както и значението на семейството като микросоциална 

среда с важно значение за ранната интервенция и партньор при вземане на решения, 

свързани със спецификата на състоянието на отделните деца. Съвсем актуално е 

подходила г-жа Цветкова, търсейки не само резултати от проведеното оригинално 

изследване на проблема за значението на семейната среда при отглеждане на деца със 

специални нужди, но и е потърсила възможности за разрешаването им, изхождайки от 

богатата си осведоменост по проблема, а също възприемайки проблема в по – 

широкото му социално – медицинско измерение.  

Задълбоченото и мащабно проучване както и приложената методология 

предоставят резултати, които биха били полезни при разработване и актуализиране на 

национални и регионални политики  при отглеждане на деца със специални нужди от 0 

до 6 години и тази възможност засилва актуалността на избрания за проучване и 

анализиране проблем. 

2. Оценка на резултатите 

Г- жа Тамара Цветкова е определила ясно целта на дисертационния труд и са 

поставени шест задачи за постигането й. Формулирани са четири работни хипотези. 



Надеждно са подбрани социологическите методи на научното проучване, които 

гарантират достоверност на получените резултати. Прецизно е разработен 

Инструментариум на изследването, който включва 5 анкетни карти: 

 Анкетна карта №1 – (пилотно проучване) за родители на деца от ДЦ към ДМСГД  

 Анкетна карта №2 – за експерти социални дейности  

  Анкетна карта №3 – за медицински специалисти и експерти от ДЦ и ДМДГД   

 Анкетна карта №4 – за родители на деца от ДЦ към ДМСГД 

  Анкетна карта №5 – за медицински специалисти и експерти от ЦМДЗ – Шумен  и 

Сливен (Проект на УНИЦЕФ)  

За постигане целта и задачите на работата авторката подхожда методично правилно 

като анализира резултати от пилотно и същинско проучване.  Приложени са комплекс 

от социологически и статистически методи.  В научното проучване са обхванати чрез 

пряка анонимна анкета общо 306 души, разпределени в 4 групи, чието мнение е 

проучено по важни и основополагащи  въпроси отнасящи се до отглеждането на деца 

със специални нужди.  
Уникално за проучването на проблема е мнението на медицински сестри, 

работещи в изграждащите се в момента ЦМДЗ в Шумен и Сливен, съпоставени по 

някои аспекти от дейността с мнението на Медицински специалисти от ДЦ. 
Оценявайки многообразието и дублирането на основните  понятия по смисъл, с 

които се разисква визираният проблем г-жа Т. Цветкова е представила понятиен апарат 

и възприема „специални нужди” и „специални потребности” като работни понятия 

на дисертационния труд. По интересен начин – в табличен вид, са представени етапите 

на проучването (етап, обхваната група, време, място, приложен инструмент).  

Потърсени са зависимости с образование, населено място, професионален стаж, 

диагноза и др. 

Като се опира на литературния обзор, получените резултати от собствените 

проучвания и опитът на Община Варна докторантката   разработва и предлага  Модел 

на  Сестринска служба за здравни грижи, като структура и взаимодействие. 

Потребители на услугата ще са децата със специални нужди от 0-6г. и техните 

семейства.  В Сестринската Служба се предвиждат два отдела: Отдел Грижи по 

домовете, който ще осъществява сестрински грижи за новороденото, за деца със 

специални нужди, за терминално болни, за хронично болни и др.и Отдел ”Обучение на 

семейството”, който ще провежда обучение на родителите за оказване на  общи и 

специални грижи за децата със специални нужди от 0-6г., за личната хигиена и 

промоцията на здравето и др.  

Ръководена от  медицински специалист с магистърска степен по „Управление на 

здравните грижи”  СС ще осъществява дейности от медицински специалисти по 

здравни грижи и доброволци –медицински специалисти и  студенти от специалност 

„Медицинска сестра” за оказване на грижи по домовете.  

Предложената СС  е иновативен подход за разрешаване на част от 

проблемите на семействата , в които се отглеждат деца със специални нужди. 

Г-жа Цветкова във своето научно дирене отива още по – далеч  да апробира 

авторската си идея с проучване сред всички участници в процеса на обгрижване на 

децата от 0-6г. Всичко това и позволява  да формулира няколко ключови 

моменти/проблеми при изграждане на Модел на СС, предоставящ здравни грижи по 

домовете. 

Първият от тях е дали потребностите на децата със специални нужди могат да 

бъдат покрити от СС, без да посещават ДЦ.   



Вторият е за мнението на различните анкетирани групи относно дейностите , 

които СС може да изпълнява самостоятелно 

Според проведеното проучване патронажните сестри определят от най-голямо 

значение  предоставянето и събирането на здравна информация (92%), 

медицинските и други специалисти от ДЦ - осъществяването на манипулации (95,20 

%) и предоставянето на хигиенни и здравни грижи (85,70 %), родителите на деца със 

специални потребности ползващи услугите на ДЦ - оказване на помощ и 

консултации по отношение на отглеждането на деца с увреждания (81,00 %) и 

експертите от социалната сфера са посочили оказването на помощ и консултации 

при отглеждането на деца със специални нужди (82,80 %). 

Третият е за мнението на анкетираните медицински специалисти от ДЦ,  

родители на деца със специални нужди и  патронажни сестри относно основните  

фактори , които биха създали трудности при формирането на СС  с наличния ресурс от 

Центъра 

Основните  фактори, които биха създали трудности при формирането на СС 

според медицинските специалисти от ДЦ - основно промени в законовите  уредби, 

даващи на медицинските специалисти право да сключват самостоятелни договори 

(84%), според родителите, ползващи услугите за деца със специални потребности в ДЦ 

- изработването на нормативни документи, регламентиращи стандартите за 

разкриване на различни структури за здравни грижи (54,80%) и патронажните 

сестри  усъвършенстване на медицинските стандарти (68,90%).  

Четвъртият e свързан с финансирането на структурата СС.  Предложени са  

възможни  източниците на финансиране на СС. 

Петият проблем е свързан с определяне мястото на структурата СС в общата 

система  на здравни и социални грижи, йерархична и функционална подчиненост, 

връзки и координация  с другите елементи на системата. 

На базата на коректно проведеното проучване преподавател Тамара Цветкова 

прави 10 извода, които са ясно, точно  и изчерпателно формулирани.Направени са 

детайлни препоръки, точно адресирани към институции и структури , имащи 

отношение към проблема отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години. 

Особено внимание заслужава препоръката по отношение на обучението и 

специалзиращата подготовка на медицинските сестри – въвеждане на специализация 

«Детска медицинска сестра», каквато в момента в България няма. Особенно ценна са 

препоръките  към Министерството на здравеопазването -   Да се състави и 

поддържа в актуално състояние Единен регистър за деца с увреждания; и    към 

Министерството на труда и социалната политика - за създаване на актуална 

Система за оценка на уврежданията от гледна точка на социалната интеграция и 

възможностите за подпомагане и развитие на детето; 

 Всички препоръки, които г-жа Цветкова прави се основават на доказаните с научното 

проучване резултати. 

 

3. Оценка на приносите  

Резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и препоръки очертават 

приноси с теоретично и  приложно значение.  

 Приноси с теоретичен характер 

1. Направено е проучване на теоретичните и законодателни основи  на съвременното 

развитие на социални и здравни грижи за деца със специални нужди 0-6 г. , проучени и 

представени са практики на редица европейски страни и са установени проблемите, 

стоящи за разрешаване в България.  



2. За първи път  е направена оценка от медицински специалисти от ДЦ, родители, 

патронажни сестри от ЦМДЗ и експерти от социалната сфера на вида,  обема и 

качеството на грижите за деца със специални нужди   0-6 г.    

3. Проучени са трудностите, които най-често препятстват отглеждането на       децата 

със специални нужди  в семейна среда и  нагласите на всички групи  за нова 

организационна форма на предоставяне на грижи по домовете. 

 Приноси с  практико – приложн характер. 

1.Представена е авторска концепция Модел за Сестринска служба , предоставяща  

здравни грижи по домовете, в която се утвърждава автономната функция на 

медицинската сестра.  

 2.Направена е характеристика на децата, посещаващи ДЦ по нозология, установени са 

потребности от грижи и персонал, който би ги удовлетворил. 

3.Обсъжда се въвеждането на Единен регистър за деца с увреждания, който би 

осигурил информация за наличността на деца с увреждания в страната, планиране на 

грижите, социалната интеграция и обучението на семействата за подпомагане и 

развитие на детето със специални нужди. 

Разработеният дисертационен труд е  достатъчен по обем и може да се разглежда 

като актуална научна работа с важни теоретични и практически приноси. Високо 

оценявам неговата оргиналност, както и задъбоченият анализ и считам, че той трябва да 

бъде представен пред институциите, към които авторката отправя препоръки, както и 

да намери място в различни научни форуми и списания за представяне на 

констатациите и резултатие, свързани с един толкова важен проблем, отнасящ се до 

значението на семейната среда при отглежданена деца със специални нужди от 0 – 6  

години.  

Приемам представеният автореферат, който в структурно отношение представя 

съществените моменти от разработения дисертационен труд. Нямам  критични 

бележки.  Преподавател Тамара Цветкова покрива  напълно пpиетите от MУ- Варна 

изисквания за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. 

Познавам лично докторантката и считам, че богатият учебно-преподавателски опит, 

придобитите знания в Магистърските програми по „Социални дейности“ и 

„Управление на здравни грижи“, както и непрекъснатото обучение в престижни 

образователни институции у нас са дали възможност тя да оцени правилно 

съществуващата реалност, да предвиди някои промени, с оглед перспективно развитие 

и да даде препоръки относно един важен проблем, какъвто е отглеждането и 

комплексния подход към децата със специални нужди от 0 до 6 години. 

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

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

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

развитие на академичния състав в МУ - Варна, давам положително становище и 

убедено предлагам на уважаемото Научно жури докторантката преподавател 

Тамара Ангелова Цветкова да придобие ОНС „Доктор” по научната специалност  

„Управление на здравни грижи”. 

06.07.2015г.       

Гр. Варна      проф. Соня Тончева, дм 


