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Общо представяне на процедурата и докторанта
Представеният комплект документи и материали на хартиен и 

електронен носител отговаря на чл. 72 (2) от Процедурата за придобиване 
на О Н С “Доктор” съгласно изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България.

Като външен член на научното жури съгласно със Заповед № 
410/17.02.2022 г. на Ректора на Тракийски университет, доц. д-р Д. Ярков, 
изготвям становище на представения труд.

Кратки биографични данни
Моника Русева Обрейкова е родена в град Бургас, през 1970г. 

През 1991 г. завършва Полувисшия Медицински Институт „Д-р 
Константин Везенков“ град Бургас със специалност „Медицинска сестра”.
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През 1996г. придобива диплома от Бургаски свободен университет 
по специалността „Социални дейности“ на степен „Бакалавър“. Обучава 
се в Тракийски университет -  Стара Загора и получава магистърска 
степен по „Управление на здравните грижи” през 2014г.

След завършването си от 1991 г. работи като медицинска сестра в 
УМ БА Л  — град Бургас. От 1994г. работи в „Детско и училищно 
здравеопазване“ -  община Бургас. От 2015г. до момента заема 
длъжността стари преподавател в катедра „Здравни грижи“ в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ град Бургас.

Представеният ми дисертационнен труд на тема „Съвременна 
визия за професионална компетентност на медицинската сестра за работа 
с деца с увреждания“ е разработен и представен в значителен обем от 248 
стандартни страници и съдържа: въведение, четири глави, заключение, 
изводи, препоръки, библиография и приложения. Избрана е изключително 
актуална и значима тема, работата е много богато онагледена с 59 цветни 
фигури и 25 таблици. Използваната литература обхваща 233 литературни 
източника, от които 152 на кирилица и 124 на латиница и 23 от интернет.

В първа глава Моника Обрейкова разглежда актуланото състояние и 
прави исторически преглед на грижите за деца с увреждания. 
Коментирани са медицинските, социалните, психолигически и 
педагогически проблеми на децата с увреждания. Направена е 
характиристика на институциите за отглеждане на деца с увреждания. 
Извършен е сравнителен анализ на медико-социалните модели в Европа 
като: Нидерландия, Германия, Великобритания и в България. Специално 
внимание докторантката отделя на концептуланите теории и модели в 
сестринстовото, обучението на медицински сестри в нашата страна за 
работа с деца с увреждания и формирането на професионална 
компетентност у бъдещите медицински сестри.

Литературният обзор в първа глава е направен компетентно, 
добросъвестно и показва много добра информираност по разглеждания 
проблем. Литературните източници са цитирани много точно и коректно. 
Анализът е критичен и позволява да се откроят различни становища на 
авторите по третирания въпрос.

Втора глава е посветена на методиката на проучването, отделено е 
място на постановката на проблема и праметрите на изследването. Целта 
е ясно и точно формулирана, а от нея са изведени адекватни и изпълними 
задачи. В методиката на изследването е издигната хипотеза и са изведени
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обект, предмет, логически единици на наблюдение, органи на 
изследването и перод на проучването.

Моника Обрейкова е провела пет анкетни проучвания, със 
значителен брой респонденти 569, от които експерти, студенти, 
медицински сестри, работещи в различни по структура здравни и медико- 
социални заведения и родители на деца с увреждания.

Докторантката използва документален, социологически, 
статистически методи и експертна оценка, които са адекватни на 
поставените задачи.

В трета глава са включени резултатите от собствени проучвания.
Моника Обрейкова изследва различни фактори оказващи влияние 

при медицинските сестри, работещи в институции за деца с увреждания за 
да се получи цялостна представа за проблемите. Анализира мотивацията, 
удовлетвореността, уменията и компетенциите при осъществяване на 
грижи при деца с увреждания и нагласите за включване в следдипломно 
обучение.

При анкетното проучване със студентите са изследвани 
мотивацията за работа с деца с увреждания, продължителността на 
учебната практика и преддипломния стаж, факторите влияещи при 
професионалното формиране и необходимостта от въвеждане на свободно 
избираема учебна дисциплина.

Професионалистите по здравни грижи са анкетирани по отношение 
на компетентността на студентите за работа с деца с увреждания. 
Проучени са мотивацията и стреса при работа с тези пациенти, 
продължителността на учебната практика и преддипломния стаж, оценени 
са успеваемостта и факторите, които влияят при работа с деца с 
увреждания.

Изследвано е мнението на родителите на деца с увреждания за 
качествата на медицинските сестри полагщи грижи за децата, 
удовлетвореността от полаганите грижи и желанието им за включване в 
обучителни програми.

Анализирани са резултатите от анкетното проучване с медицински 
сестри, работещи в „Детско и училищно здравеопазване“ по отношение на 
работата им с деца с увреждания и потребността от допълнителни знания, 
умения и компетнции.

В четвърта глава е направено заключение основано на резултатите 
от собствено проучване.
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Авторката заслужава висока оценка за използването на различните 
видове анкетни карти, значителния брой анкетирани и детайлния 
критичен анализ на имащите отношение към работата с деца с 
увреждания. Предложената експертна оценка от преподаватели 
провеждащи теоретичното и практическото обучение на студентите от 
специалност „медицинска сестра“ очертава възможностите за 
оптимизиране на обучението и подобряване на работа с деца с 
увреждания.

Направените изводи и препоръки значително биха допринесли за 
подобряване на организацията, повишаване на качаството на здравните 
грижи за деца с увреждания и компетентността на медицинските 
специалисти.

Представеният автореферат съответства на структурата и 
съдържанието отразено във всички раздели от дисертационния труд.

Достойнствата на дисертационния труд могат да се систематизират 
и представят в следните основни приноси:

1. Предложен е теоретичен модел за „Съвременна визия за професионална 
компетентност на медицинската сестра за работа с деца с увреждания“.

2. Извършено е задълбочено изследване на медицинските, психологическите, 
педагогически при организиране и прилагане на сестринските грижи за 
деца с увреждания.

3. Проучена е необходимостта от оптимизиране на обучението и 
следдипломната квалификация на медицинските специалисти.

4. Разработена е програма за свободно избираема дисциплина за студентите 
от специалност медицинска сестра на тема: „Съвременна визия на 
грижите за деца с увреждания”.

5. Разработена е програма за следдипломно обучение на медицински сестри 
на тема: „Повишаване на компетентността на медицинските специалисти 
относно предоставянето на здравно-социални грижи за деца с 
увреждания”.

6. Изработен е „Пътеводител за родители на деца с увреждания“ за 
поведение и грижи в домашна среда.

Във връзка с дисертацията са представени три публикации, две в 
български академични списания и сборници и една в чужбина. В една от 
тях дисертантката е самостоятелен автор, а в две е първи автор.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложеното по-горе ми дава основание убедено да поставя 
П О Л О Ж И ТЕЛ Н А  оценка на дисертационния труд и да препоръчам на 
уважаемите членове на научното жури да бъде присъдена 
образователната и научна степен „Доктор” на Моника Русева Обрейкова 
по научната специалност „Управление на здравните грижи“.

8.03. 2022 г. С уважение-:-
гр. София проф. С. Младенова, дм/
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Title of the PhD thesis: "MODERN VISION FOR PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF THE NURSES FOR WORKING WITH CHILDREN 
WITH DISABILITIES"

Author of the PhD thesis: Monica Ruseva Obreykova

With supervisor Assoc. Prof. Albena Nikolaeva Andonova, Ph.D.

Scientific consultant Assoc. Prof. Galina Yankova Terzieva, Ph.D.

On the dissertation work for obtaining the educational and scientific 
degree "Doctor" in: Doctoral Program „Health care management", 

Professional strand 7.4. Public Health 
Field of higher education 7. Healthcare and Sports

General presentation of the procedure and PhD student

The presented set of documents and materials in paper and electronic 
form complies with Art. 72 (2) of the Procedure for acquisition of the "PhD" 
National Health Fund according to the requirements of the Law on 
Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria.
As an external member of the scientific jury according to Order No 
410/17.02.2022 of the Rector of the Thracian University, Ass.ass. Prof. S.C. Dr. 
Yarov, I’m reviewing the work presented.

Short biographical data
Monika Ruseva Obreykova was born in the city of Burgas in 1970. In 1991 

graduated from the Semi-Higher Medical Institute "Dr. Konstantin Vezenkov" in 
Burgas with a degree in "Nurse". In 1996 obtained a diploma from Burgas Free



University in the specialty "Social Activities" with a bachelor's degree. He 
studied at the Thracian University - Stara Zagora and received a master's 
degree in "Health Care Management" in 2014. After graduating in 1991. works 
as a nurse at the University Hospital - Burgas. Since 1994 works in "Children's 
and school health care" - Burgas municipality. Since 2015 so far he holds the 
position of old lecturer in the Department of Health Care at the University 
"Prof. Dr. Asen Zlatarov ", Burgas.

This dissertation on "Modern vision of professional competence of the 
nurse to work with children with disabilities" is developed and presented in a 
significant volume of 248 standard pages and contains: introduction, four 
chapters, conclusion, conclusions, recommendations, bibliography and 
applications . An extremely relevant and significant topic was chosen, the work 
is very richly illustrated with 59 colored figures and 25 tables. The literature 
used covers 233 literary sources, of which 152 in Cyrillic and 124 in Latin and 23 
on the Internet.

In the first chapter Monika Obreykova examines the current situation 
and makes a historical overview of the care of children with disabilities. The 
medical, social, psychological and pedagogical problems of children with 
disabilities are commented. Characteristics of the institutions for raising 
children with disabilities have been made. A comparative analysis of medical 
and social models in Europe such as the Netherlands, Germany, Great Britain 
and Bulgaria. The doctoral student pays special attention to the conceptual 
theories and models in nursing, the training of nurses in our country to work 
with children with disabilities and the formation of professional competence in 
future nurses.

The literary review in the first chapter is made competently, in good faith 
and shows very good awareness of the problem. Literary sources are quoted 
very accurately and correctly. The analysis is critical and allows to highlight 
different opinions of the authors on the issue and to identify weaknesses in the 
policy and organization of emergency assistance.

The second chapter is devoted to the methodology of the research, a 
place is given to the formulation of the problem and the parameters of the 
research. The goal is clearly and precisely formulated, and adequate and 
feasible tasks are derived from it. A hypothesis has been raised in the research 
methodology and the object, subject, logical units of observation, research 
management and the period of the research have been derived.
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Monika Obreykova conducted five surveys, with a significant number of 
569 respondents, of which experts, students, nurses working in different 
structural health and medical and social institutions and parents of children 
with disabilities.

The doctoral student uses documentary, sociological, statistical methods 
and expert assessment, which are adequate to the tasks.

The third chapter includes the results of own research. Monika 
Obreykova examines various factors influencing nurses working in institutions 
for children with disabilities in order to get a complete picture of the problems. 
Analyzes the motivation, satisfaction, skills and competencies in the care of 
children with disabilities and attitudes for inclusion in postgraduate education.

The survey with the students examined the motivation to work with 
children with disabilities, the duration of the internship and the undergraduate 
internship, the factors influencing the professional formation and the need to 
introduce a free elective course. Healthcare professionals were interviewed 
regarding the competence of students to work with children with disabilities. 
The motivation and stress in working with these patients, the duration of the 
internship and the undergraduate internship were studied, the success and the 
factors that influence when working with children with disabilities were 
assessed.

The opinion of the parents of children with disabilities about the qualities 
of the nurses who take care of the children, the satisfaction with the care 
provided and their desire to be included in training programs were studied. The 
results of the survey with nurses working in "Child and School Health" 
regarding their work with children with disabilities and the need for additional 
knowledge, skills and competencies are analyzed. In the fourth chapter a 
conclusion is made based on the results of our own research.

The author deserves high appreciation for the use of different types of 
questionnaires, the significant number of respondents and the detailed critical 
analysis of those involved in working with children with disabilities. The 
proposed expert assessment by teachers conducting theoretical and practical 
training of students majoring in "nurse" outlines the possibilities for optimizing 
training and improving work with children with disabilities.

The conclusions and recommendations made would significantly 
contribute to improving the organization, improving the quality of health care 
for children with disabilities and the competence of medical professionals. The 
presented abstract corresponds to the structure and content reflected in all
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sections of the dissertation. The merits of the dissertation can be systematized 
and presented in the following main contributions:

1. A theoretical model for "Modern vision for the professional 
competence of the nurse for working with children with disabilities" is 
proposed.

2. An in-depth study of the medical, psychological, pedagogical in the 
organization and implementation of nursing care for children with disabilities.

3. The need to optimize the training and postgraduate qualification of 
medical professionals has been studied.

4. A program for elective discipline has been developed for students 
majoring in nursing on the topic: "Modern vision of care for children with 
disabilities."

5. A program for postgraduate training of nurses has been developed on 
the topic: "Increasing the competence of medical professionals in providing 
health and social care for children with disabilities." 6. A "Guide for Parents of 
Children with Disabilities" has been developed for behavior and care in the 
home environment.

In connection with the dissertation, three publications were presented, 
two in Bulgarian academic journals and collections and one abroad. In one of 
them the dissertation is an independent author, and in two it is the first author.

CONCLUSION

The material above gives me reason to confidently give a POSITIVE 
assessment of the dissertation and to recommend that the honorable members 
of the scientific jury to be awarded the educational and scientific degree 
"Doctor" of Monika Ruseva Obreykova in the scientific specialty "Health Care 
Management".

8.03. 2022 
Sofia

Signatpr^T
/prof. S. Mladenova,
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