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Относно: Дисертационен труд на Моника Русева Обрейкова на тема
"Съвременна визия за професионалната компетентност на медицинската сестра за 
работа с деца с увреждания" за присъждане на образователната и научна степен 
„доктор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.4. Обществено здраве по научна специалност „Управление на 
здравните грижи“

Административни документи, придружаващи процедурата за защита на 
дисертационния труд:

Документите във връзка с процедурата са подготвени в съответствие с изискванията 
на Закона за развитие на академичния състав в РБългария, Правилника за прилагане на 
ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет.

Представените три копия от научни публикации са публикувани в периодични издания 
-  две в Академично списание „Управление и образование”, и една в KNOWLEDGE 
International Journal. Публикациите отразяват в голяма степен същностните положения на 
дисертационния труд.

Авторефератът е съдържателно структуриран, с целесъобразно подбран текстови и 
илюстративен материал и вярно отразяващ същността на дисертацията.

Професионална биография и кариерно развитие:
Моника Обрейкова придобива базова специалност „Медицинска сестра" през 1991 

година в ПМИ - гр. Бургас. През 1996 г. придобива ОКС „Магистър" по Социални дейности 
в Бургаски Свободен Университет. Като магистър по специалността „Управление на 
здравните грижи” се дипломира през 2014 г. в Тракийски университет -  Стара Загора.

През периода 1991-2000 г. работи като операционна медицинска сестра в УМБАЛ -  
гр. Бургас, а до 2015 г. е медицинска сестра в отдел „Детско и училищно здравеопазване" 
към Община Бургас. От 2015 г. до настоящия момент е старши преподавател към катедра 
„Здравни грижи“ на ФОЗЗЕ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Характеристика иа дисертационния труд:
Дисертационният труд на Моника Обрейкова разглежда актуален проблем, свързан с 

осигуряването на качествени здравни грижи за деца с увреждания. Работата с тези пациенти 
изисква продължителна и компетентна медицинска и социална грижа, както и емоционална 
подкрепа от страна на медицинската сестра като част от мултидисциплинарния екип. В тази



връзка, авторката поставя акцент на професионалните компетенции и квалификация на 
медицинските сестри, продължаващото обучение и въвеждането на иновативни и добри 
медицински практики в прехода от институционална към деинституционална грижа за тези 
деца.

Общият обем на дисертационния труд е 248 страници, включващи текст, онагледен с 
25 таблици, 59 фигури и 9 приложения. Цитирани са 233 литературни източници, от които 
152 на кирилица, 58 на латиница и 23 интернет ресурси.

В глава първа „Литературен обзор”, на базата на множество публикации, авторката 
прави задълбочен анализ на актуалното състояние и историческия аспекти на проблема; на 
медицинските, социалните, педагогическите и психологическите проблеми на децата с 
увреждания; на институциите за отглеждане на деца с увреждания; на медико-социални 
модели за грижа при деца с увреждания в европейски държави и в България. Особено 
внимание е отделено на сестринската грижа за деца с увреждания в компетентностен и 
образователен аспект. Задълбоченият обзор по проблема е използван от докторанта за 
методологична база при структуриране и реализиране на научното изследване.

Втората глава на дисертационния труд предлага ясно и точно формулирани цел и 
задачи на проучването. Подбрани са адекватни методи за тяхното реализиране. Броят и 
структурата на логическите единици на изследването /569 респонденти, разпределени в 5 
групи/ са достатъчни за реализиране на поставената цел и задачи. Подборът на извадката 
включва експерти, преподаватели от направление „Здравни грижи“, работещи в ДМСГД и 
„Детско и училищно здравеопазване“ медицински сестри, студенти по специалност 
„медицинска сестра“ и родители на деца с увреждания. Използвани са надеждни 
статистически методи за анализ на получените резултати, което дава възможност за 
формулиране на обосновани изводи.

Резултатите от проведеното емпирично изследване са отразени в трета глава на 
дисертационния труд. Тук авторката прави задълбочен, последователен и обстоен анализ на 
получените резултати, и на тяхна база формулира обосновани изводи и препоръки. М. 
Обрейкова предлага и авторски теоретичен модел, отразяващ визията на автора за 
компетентностния профил на съвременната медицинска сестра при осигуряване на 
качествени здравни грижи за деца с увреждания.

М. Обрейкова разработва и програма за следдипломно обучение за медицински сестри, 
чиято цел е не само актуализиране на знанията и уменията им, но и изграждане на нова 
компетентност и визия на грижите за децата с увреждания и техните семейства.

Авторката предлага и въвеждане на избираема дисциплина за студентите от 
специалност „медицинска сестра“, създаваща условия за ефективно усвояване на базови 
знания, умения и компетенции за здравни грижи за децата с увреждания. Съществена научна 
и приложна стойност има и разработеният „Пътеводител за родители на деца с у вреждания“.

Заключение:



Дисертацията на Моника Обрейкова представлява стойностен труд по актуален и 
значим за съвременното здравеопазване и медицинско образование проблем. Структурата, 
съдържанието и обемът на труда отговарят на изискванията за подобен род разработки. 
Използваната литература е коректно цитирана. Дисертационният труд съдържа научно- 
теоретични, научно-приложни и приложни резултати, които представляват оригинален 
принос в медицинското образование в областта на здравните грижи за деца с увреждания. 
Заслужава да бъдат изтъкнати следните по-важни научни приноси с теоретико- 
познавателен и практико-приложен характер:

■ Създаден е научно-обоснован модел за „Съвременна визия за професионалната 
компетентност на медицинската сестра, работеща с деца с увреждания'’, насочен към 
повишаване на качеството на здравните грижи;

■ Разработена е учебна програма по избираема дисциплина „Съвременна визия на 
грижите за деца с увреждания” за студентите от специалност „медицинска сестра”, 
създаваща условия за ефективно базово обучение;

■ Разработена е програма „Повишаване на компетентността на медицинските 
специалисти относно предоставянето на здравно-социални грижи за деца с увреждания” за 
следдипломно обучение;

■ Създаден е „Пътеводител за родители на деца с увреждания”, предлагащ достъпна 
информация за поведение и грижи в домашна среда;

■ Резултатите от дисертационното изследване са приложими с оглед добрата 
медицинска практика в грижите за деца с увреждания, както и в педагогическата практика 
на висшите училища, подготвящи медицински сестри.

Предвид гореизложеното, давам своята положителна оценка и предлагам на 
уважаемите членове на Научното жури да гласуват с положителен вот за присъждане 
на научната и образователна степен „доктор” на Моника Русева Обрейкова в област 
на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. 
Обществено здраве по научна специалност „Управление на здравните грижи“

07.03.2022 г. Изготвил становището: .

/Доц. д-р Кремена К. Митева/



STANDPOINT
by

Assoc. Prof. Kremena Kancheva Miteva, Ph.D.
Faculty of Medicine, Department of Health Care 

at the Trakia University - Stara Zagora
member of a scientific jury on the basis of order № 410/17.02.2022 

of the Rector of the Trakia University - Stara Zagora

Regarding: Dissertation of Monika Ruseva Obreykova about "Modern vision of the 
professional competence of the nurse to work with children with disabilities" for awarding 
the educational and scientific degree "Doctor" in higher education 7. Health and Sports, 
professional field 7.4. Public health in the scientific specialty "Health Care Management"

Administrative documents accompanying the procedure for defense of the dissertation:
The documents in connection with the procedure have been prepared in accordance with the 

requirements of the Law for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, 
the Regulations for Implementation of the LDASRB and the Regulations for the Development of 
the Academic Staff at the Thracian University.

The presented three copies of scientific publications have been published in periodicals - two 
in the Academic Journal of Management and Education, and one in the KNOWLEDGE 
International Journal. The publications largely reflect the essential points of the dissertation.

The abstract is structured in content, with appropriately selected textual and illustrative 
material and accurately reflects the essence of the dissertation.

Professional biography and career development:
Monika Obreykova graduated with a degree in Nursing from the PMI in Burgas in 1991. In 

the 1996 she obtained a Master's degree in Social Activities from Burgas Free University. In 
2014 she graduated with a degree in Health Care Management, Master's degree from the 
Thracian University - Stara Zagora.

Her professional biography dates back to 1991 with her appointment "Operating Nurse" at 
the University Hospital - Burgas. In the period 2000 - 2015 she was a nurse in "Children's and 
School Health" at the Municipality of Burgas. From 2015 to the present she is a senior lecturer at 
the Department of Health Care at the University of Public Health at the University "Prof. Dr.
Asen Zlatarov ", Burgas.

Characteristics of the dissertation paper:
The dissertation of Monika Obreykova examines a current problem related to the provision 

of quality health care for children with disabilities. Working with these patients requires long-term 
and competent medical and social care, as well as emotional support from the nurse as part of a 
multidisciplinary team. In this regard, the author emphasizes the professional competencies and



qualifications of nurses, continuing education and the introduction of innovative and good medical 
practices in the transition from institutional to deinstitutional care for these children.

The total volume of the dissertation is 248 pages, including text illustrated with 25 tables, 59 
figures and 9 appendices. 233 literary sources were cited, of which 152 in Cyrillic, 58 in Latin and 
23 on Internet resources.

In the first chapter "Literary Review", based on numerous publications, the author makes an 
in-depth analysis of the current state and historical aspects of the problem; the medical, social, 
pedagogical and psychological problems of children with disabilities; the institutions for raising 
children with disabilities; of medical and social models of care for children with disabilities in 
European countries and in Bulgaria. Particular attention is paid to nursing care for children with 
disabilities in terms of competence and education. The in-depth overview of the problem was used 
by the doctoral student as a methodological basis for structuring and implementing the research.

The second chapter of the dissertation offers clearly and precisely formulated purposes and 
objectives of the study. Adequate methods for their implementation have been selected. The 
number and structure of the logical units of the research / 569 respondents, divided into 5 groups / 
are sufficient for the realization of the set purpose and objectives. The selection of the sample 
includes experts, lecturers in the field of "Health Care", working in HMSCC and "Children's and 
School Health" nurses, students majoring in "Nursing" and parents of children with disabilities. 
Reliable statistical methods have been used to analyze the results obtained, which allows for the 
formulation of substantiated conclusions.

The results of the conducted empirical research are reflected in the third chapter of the 
dissertation. Here the author makes an in-depth, consistent and thorough analysis of the results 
obtained, and on their basis formulates substantiated conclusions and recommendations. M. 
Obreykova also offers an author's theoretical model, reflecting the author's vision of the 
competence profile of the modern nurse in providing quality health care for children with 
disabilities.

M. Obreykova is also developing a postgraduate training program for nurses, which aims not 
only to update their knowledge and skills, but also to build a new competence and vision of care 
for children with disabilities and their families.

The author also proposes the introduction of an elective course for students majoring in 
"nursing", creating conditions for effective acquisition of basic knowledge, skills and 
competencies for health care for children with disabilities. The developed "Guide for parents of 
children w ith disabilities" has significant scientific and applied value.

Conclusion:
Monika Obreykova's dissertation is a valuable work on a topical and important issue for 

modern healthcare and medical education. The structure, content and volume of work meet the 
requirements for such developments. The literature used is correctly cited. The dissertation contains 
scientific-theoretical, scientific-applied and applied results, which represent an original 
contribution to medical education in the field of health care for children with disabilities. The



following more important scientific contributions of theoretical-cognitive and practical-applied 
nature deserve to be emphasized:

■ A scientifically based model for “Modern vision for the professional competence of the 
nurse working with children with disabilities” has been created, aimed at improving the quality of 
health care;

■ A curriculum for the elective course "Modern vision of care for children with disabilities" 
has been developed for students majoring in "nursing", creating conditions for effective basic 
training;

■ The program “Increasing the competence of medical specialists regarding the provision 
of health and social care for children with disabilities” for postgraduate education has been 
developed;

■ A "Guide for Parents of Children with Disabilities” has been created, offering accessible 
information on behavior and care in the home environment;

■ The results of the dissertation research are applicable in view of the good medical practice 
in the care of children with disabilities, as well as in the pedagogical practice of the higher schools, 
training nurses.

In view of the above, I give my positive assessment and invite the esteemed members of the 
Scientific .Jury to vote with a positive vote for the award of scientific and educational degree 
"Doctor” of Monika Ruseva Obreykova in higher education 7. Health and Sports, 
Professional 7.4. Public health in the scientific specialty "Health Care Management"

07.03.2022 r. Prepared the standpoint:

/ Assoc. Prof. Dr. Kremena K. Miteva /


