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РЕЦЕНЗИЯ

от Проф. Галина Стамова Чанева, дм

Ръководител на катера „Здравни грижи" при ФОЗ

Проф. д-р Ц.Воденичаров,дмн" на МУ -София

Определена за член на Научното жури със Заповед № 410 от 17.02.2022 г. 

на Ректора на Тракийски университет -  гр. Стара Загора

Относно: Процедура за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор" на Моникс/ Русева Обрейкова -  докторант на 

самостоятелна форма на обучение

на тема:

„Съвременна визия за професионална компетентност на медицинската

в област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.4. Обществено здраве по докторска 

програма „Управление на здравните грижи" към катедрата „Здравни 

грижи" на Медицински факултет при Тракийски университет -  гр. 

Стара Загора.

Дисертационният труд разработен от Моника Обрейкова е насочен 

към изследване на проблемите свързани с професионалните компетенции 

на медицинските сестри по отношение на грижите за деца с увреждания. 

Потребностите от грижи за децата с увреждания се определят на основата 

на комплекса от медицински, социални, педагогически и психологически 

проблеми. Семействата на деца с увреждания се срещат с редица 

трудности и нарушаване на нормалното функциониране в семейството,

сестра за работа с деца с увреждания"
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поради което е необходима помощ и подкрепа от обучени и 

квалифицирани медицински сестри, които да подготвят родителите за 

извършване на грижи за детето, които да са адекватни на неговите 

потребности.

Дисертационният труд е структуриран в 248 страници и включва 

четири глави: първа глава -  Литературен обзор; втора глава -  Цел, задачи 

и методика на проучването; трета глава -  Собствени проучвания, резултати 

и обсъждане; четвърта глава -  Заключение, изводи, препоръки и приноси.

В литературния обзор е направен анализ на актуалното състояние и 

историческите аспекти на грижите за деца с увреждания. Направена е 

характеристика на медицинските, социалните, психологическите и 

педогогическите проблеми на децата с увреждания. Специално внимание 

докторантката отделя на характеристиката и нормативната основа на 

институциите за отглеждане на деца с увреждания. Представен е 

сравнителен анализ на медико-социалния модел за грижи при деца с 

увреждания от редица евпропейски държави и нашата страна. Описана е 

спецификата и същността на сестринските грижи на основата на 

теоретичните концептуални модели за сестрински грижи. 

Характеризирани и анализирани са професионалните компетенции на 

медицинските сестри и съвременната визия на медицинската сестра по 

отношение на грижите за деца с увреждания.

Целта и задачите са формулирани конкретно и ясно. Насочени са към 

проучване на проблемите свързани с професионалната компетентност на 

медицинските сестри за извършване на комплексни грижи за деца с 

увреждания и техните семейства. В проучването са включени общо 569
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респонденти, разпределени в следните групи: експерти; студенти от 

специалност „медицинска сестра"; медицински сестри от ДМСГД и „Детско

и училищно здравеопазване"; родители на деца с увреждания.

Използваните методи са: документален, социологически, експертна 

оценка и математико-статистически методи. За провеждане на анкетното 

проучване докторантката разработва 5 анкетни карти.

Резултатите от проведеното проучване са представени нагледно и 

аналитично в трета глава. Дисертационният труд съдържа 59 фигури, 25 

таблици и 9 приложения. Използваната литература включва 233 

източника, от които 152 на кирилица, 58 на латиница и 23 интернет 

източници.

От представените данни става ясно, че повече от половината от 

медицинските сестри, които извършват грижи за деца в институция за 

медико-социални грижи имат потребност от усвояване на нови знания за 

грижи при деца с увреждания. Подчертава се необходимостта от развитие 

на комуникационните умения и компетенции на медицинските сестри. 

Значителен е относителният дял на анкетираните студентите от 

специалност „медицинска сестра", които имат положителна нагласа за 

извършване на грижи за деца с увреждания.

Получените резултати са анализирани и синтетично представени в 

добре формулираните изводи. Използван е научен стил и език за 

разкриване на проблемите на сестринските грижи при деца с увреждания.

Приносите на дисертационния труд могат да бъдат определени в 

следните насоки:
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- Разработен е теоретичен модел за „Съвременна визия за 

професионална компетентност на медицинската сестра за работа с 

деца с увреждания".

- Анализирани са медицинските, социални, психологически и 

педогогически проблеми на децата с увреждания и техните 

семейства.

- Проучени са възможностите за разширяване на следдипломното 

обучение на медицинските сестри по отношение на сестринските 

грижи за деца с увреждания.

- Разработена е учебна програма за свободно избираема дисциплина 

на студентите от специалност „медицинска сестра" -  „Съвременна 

визия на грижите за деца с увреждания".

Моника Обрейкова е старши преподавател в катедра „Здравни 

грижи" на Факултета по обществено здраве и здравни грижи при 

Университет „Проф. Д-р Асен Златаров" -  гр. Бургас. М.Обрейкова се 

дипломира по специалност „медицинска сестра -  общ профил" през 1991 

година в ПМИ -  гр. Бургас. По-късно продължава своето обучение в 

Бургаски свободен университет -  магистърска програма, по специалност 

„Социални дейности". През 2014 година се дипломира по специалност 

„Управление на здравните грижи" -  магистърска степен в Медицински 

факултет на Тракийски университет -  гр. Стара Загора. Професионалната 

реализация на Моника Обрейкова започва в УМБА/1 -  гр. Бургас като 

операционна медицинска сестра. От 2000 до 2015 година работи като 

медицинска сестра в СУ „Св.св. Кирил и Методий" на „Детско и училищно 

здравеопазване" -  Община Бургас. От 2015 година до настоящия момент
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тя е преподавател в катедра „Здравни грижи" на Университет „Проф. д-р 

Асен Златанов" -  гр. Бургас.

Авторефератът на дисертационния труд съдържа основните 

елементи на проведеното изследване. Резултатите са нагледно 

представени и задълбочено анализирани. Представени са три публикации 

свързани с дисертационния труд, на които Моника Обрейкова е първи 

автор.

В заключение считам, че разработения от Моника Обрейкова 

дисертационен труд на тема: „Съвременна визия за професионална 

компетентност на медицинската сестра за работа с деца с увреждания" 

има съществени приноси и показва задълбочените интереси на 

докторантката по отношение на сестринските грижи за деца с увреждания. 

Давам положителна оценка на разработения дисертационен труд и 

препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да вземат 

решение за присъждане на Моника Русева Обрейкова на образователна 

и научна степен „Доктор" в област на виеше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено 

здраве, научна специалност „Управление на здравните грижи".

10.03.2022 Рецензент:

София
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by Prof. Galina Stamova Tchaneva, Ph.D.

Head of the department "Health Care" at the Faculty of Public Health 

"Prof. Dr. Ts. Vodenicharov, DMS "of MU - Sofia

Appointed a member of the Scientific Jury by Order № 410 of 17.02.2022 of 
the Rector of the Thracian University - Stara Zagora

Subject: Procedure for obtaining the educational and scientific degree "Doctor" 
of Monika Ruseva Obreykova - doctoral student in independent form of 
education on the topic:

"Modern vision for the professional competence of the nurse for working with
children with disabilities"

in the field of higher education 7. Healthcare and sports, professional field 7.4. 
Public Health under the doctoral program "Management of Health Care" at the 
Department of "Health Care" of the Medical Faculty at the Thracian University -

Stara Zagora.

The dissertation developed by Monika Obreykova is aimed at studying 

the problems related to the professional competencies of nurses in the care of 

children with disabilities. The needs for care for children with disabilities are 

determined on the basis of a complex of medical, social, pedagogical and 

psychological problems. Families of children with disabilities find a number of 

difficulties and disruptions in the normal functioning of the family, which is why 

they need help and support from trained and qualified nurses to prepare 

parents for child care that is not adequate to his needs.

The dissertation is structured in 248 pages and includes four chapters: 

first chapter - Literary review; second chapter - Purpose, tasks and 

methodology of the study; third chapter - Own research, results and discussion; 

Chapter Four - Conclusion, Recommendations and Contributions.
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The literature review analyzes the current state and historical aspects of 

care for children with disabilities. A description of the medical, social, 

psychological and pedagogical problems of children with disabilities has been 

made. The doctoral student emphasizes special attention to the characteristics 

and normative basis of the institutions for raising children with disabilities. A 

comparative analysis of the medical and social model of care for children with 

disabilities from a number of European countries and our country is presented. 

The specifics and the essence of nursing care are described on the basis of the 

theoretical conceptual models for nursing care. The professional competencies 

of the nurses and the modern vision of the nurse regarding the care of children 

with disabilities are characterized and analyzed.

The goal and tasks are formulated specifically and clearly. They are aimed 

at studying the problems related to the professional competence of nurses to 

provide comprehensive care for children with disabilities and their families. The 

study included a total of 569 respondents, divided into the following groups: 

experts; students in nursing; nurses from medical and social care institutions 

and Children's and School Health Care; parents of children with disabilities.

The methods used are: documentary, sociological, expert evaluation and 

mathematical-statistical methods. To conduct the survey, the doctoral student 

creat 5 questionnaires.

The results of the study are presented visually and analytically in the 

third chapter. The dissertation contains 59 figures, 25 tables and 9 application. 

The literature used includes 233 sources, of which 152 in Cyrillic, 58 in Latin and 

23 Internet sources.

From the presented data it is clear that more than half of the nurses who 

provide care for children in a medical and social care institution need to acquire

new knowledge about care for children with disabilities. The need to develop
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the communication skills and competencies of nurses is emphasized. The 

relative share of the surveyed students specialty in nursing is significant, who 

have a positive attitude towards caring for children with disabilities.

The obtained results are analyzed and synthetically presented in the 

well-formulated conclusions. Scientific style and language were used to reveal 

the problems of nursing care for children with disabilities.

The contributions of the dissertation can be determined in the following 

directions:

- A theoretical model for "Modern vision for professional competence of the 

nurse for working with children with disabilities" has been developed.

- The medical, social, psychological and pedagogical problems of children with 

disabilities and their families are analyzed.

- The possibilities for expanding the postgraduate training of nurses in the field 

of nursing care for children with disabilities have been explored.

- A curriculum has been developed for the elective discipline of students in 

specialty "Nursing" - "Modern vision of care for children with disabilities."

Monika Obreykova is a senior lecturer in the Department of Health Care 

at the Faculty of Public Health and Health Care at the University "Prof. Dr. Asen 

Zlatarov Burgas. M. Obreykova graduated with a degree in "nurse - general 

profile" in 1991 at the PMI - Burgas. Later she continued her studies at Burgas 

Free University - master's program, specialty in "Social Activities". In 2014 she 

graduated with a degree in Health Care Management - a master's degree from 

the Medical Faculty of the Thracian University - Stara Zagora. The professional 

realization of Monika Obreykova began in the University Hospital - Burgas as an

operating nurse. From 2000 to 2015 she worked as a nurse at SU "St.St. Cyril
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and Methodius "of the " Child and School Healthcare Municipality of Burgas. 

From 2015 to the present she is a training teacher in the Department of Health 

Care at the University "Prof. Dr. Asen Zlatanov Burgas.

The abstract of the dissertation contains the main elements of the 

research. The results are clearly presented and thoroughly analyzed. Three 

publications related to the dissertation are presented, of which Monika 

Obreykova is the first author.

In conclusion, I believe that the dissertation developed by Monika 

Obreykova on "Modern vision of professional competence of the nurse to work 

with children with disabilities" has significant contributions and shows the deep 

interests of the doctoral student in nursing care for children with disabilities. I 

give a positive assessment of the developed dissertation and recommend the 

esteemed members of the Scientific Jury to decide to award Monika Ruseva 

Obreykova educational and scientific degree "Doctor" in higher education 7. 

Health and Sports, professional field 7.4. Public health, scientific specialty 

"Health Care Management".

10.03.2022 Reviewer


