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Общо представяне на процедурата
Със Заповед №410/17.02.2022г. на Ректора на ТрУ Стара Загора съм определена за 

член на Научно жури да изготвя становище във връзка със защита на дисертационен 
труд на тема: „Съвременна визия за професионалната компетентност на медицинската 
сестра за работа с деца с увреждания“ на Моника Русева Обрейкова.
Представеният комплект материали на хартиен и електронен носител е в съответствие с 
Правилника за развитие на академичния състав на ТрУ. Информацията е добре 
оформена и коректна.
Биографични данни за кандидата

Моника Русева Обрейкова завършва ПМИ „Д-р Константин Везенков“ гр. Бургас, 
специалност „Медицинска сестра“ през 1991г., а през 1996г. придобива ОКС 
„магистър*' по „Социални дейности“ в Бургаски свободен университет. ПФ. През 2014г. 
ОКС „магистър“ по „Управление на здравните грижи*4 в Медицински факултет на 
Тракийски университет -  Стара Загора.

Професионалната и дейност започва от 1991 г. до 2000г., като медицинска сестра в 
УМБАЛ -  Бургас в Операционен блок на Неврохирургия. От 2000г. до 2015г. работи 
като медицинска сестра в „Детско и училищно здравеопазване44 Община Бургас - СУ 
„Св. св. Кирил и Методий“. От 2015 г. до момента е старши преподавател в 
Университет „Проф. д-р Асен Златарова“, гр. Бургас, ФОЗЗГ, катедра „Здравни грижи44.

Представеният дисертационен труд е актуално и значимо изследване, което 
напълно отговаря на съвременните изисквания за задълбочено научно -  
изследователско проучване в рамките на една дисертация. Дисертационният труд 
съдържа 248 страници и е структуриран в четири основни глави, включващи 25 
таблици, 59 фигури и 9 приложения. Библиографският списък включва 233 
литературни източници, от които 152 на кирилица, 58 на латиница и 23 интернет 
източника. Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширено 
заседание на Катедра „Здравни грижи** на Медицински факултет при Тракийски 
университет - Стара Загора.
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В първа глава е направен исторически преглед на грижите за деца с увреждания. 
Разгледани са медицински, социални, педагогически и психологически проблеми на 
децата с увреждания и основната нормативна уредба. Проучен е опита на различни 
медико-социално модели в Европа, Нидерландия, Германия, Великобритания и Р. 
България. Значимо място е отделено на обучението на медицински сестри в Р. България 
за работа с деца с увреждания и формирането на професионална компетентност у 
бъдещите медицински сестри. По този начин предоставената ни актуална и голяма по 
обем научна информация предизвиква мотивирано основание на авторката от 
настоящото научно проучване.

Втора глава е посветена на методиката на проучването, с неговите основни 
параметри: цел, задачи, работна хипотеза, обект и предмет на изследването. Целта е 
ясно формулирана, а 5-те задачи определят точно логиката на изследването. Общият 
обхват на логическите единици е 569 лица, които са разпределени в следните групи -  
експерти - преподаватели, студенти от специалност „Медицинска сестра", медицински 
сестри работещи в ДМСГД и "Детско и училищно здравеопазване", Родители на деца с 
увреждания, които са потребители на ДМСГД, ЦНСТ, ЦОП.

Методиката е професионално описана, на базата на собствено проучване. 
Приложените научно-изследователски методи са подходящо използвани за изтъкване 
на основната теза и хипотеза: документален метод, социологически метод и 
статистически методи. Разработени са 5 анкетни карти предназначени за изследвания 
контингент и фиш за експерта оценка и установяване мнението на преподаватели 
провеждащи теоретичното и практическо обучение на студенти от специалност 
„Медицинска сестра“.

В трета глава са представени детайлно резултатите и анализите от проведените 
собствени проучвания. Докторантката демонстрира добри умения за анализ, 
интерпретация на резултатите и е представила данни за: възгледите на медицинските 
сестри, работещи в институция за деца с увреждания по отношение на мотивацията и 
удовлетвореността при работа с деца с увреждания; оценка на умения, компетентности 
и нагласите за включване в СДО, като възможност за повишаване качеството и нивото 
на полаганите грижи към деца с увреждания. Проучени са нагласите на студентите за 
работата с деца с увреждания в институция. Представено е мнението на медицински 
сестри, работещи в „Детско и училищно здравеопазване” за повишаване на 
професионалните им компетенции при работа с деца със специални потребности. В 
хода на изследването е проучено и мнението на експерти за подготовката на студентите 
за работа с деца с увреждания.

Направените проучвания, анализи и констатации дават възможност на 
докторантката да формулира модел за „Съвременна визия за професионалната 
компетенция на медицинската сестра за работа с деца с увреждания”. Прилагането на 
представения модел е възможност за формиране на положителни промени в грижата за 
деца с увреждания.

В четвърта глава на дисертацията са представени заключенията, а 
формулираните изводи, препоръки, предложения и приноси на дисертационния труд са 
направени на базата на собствените данни от научното проучване.

Оформените изводи имат оригинален характер с научен принос и практическо 
значение. Изтъква се необходимостта от реализиране на продължаващо обучение на 
медицинските сестри чрез СДО за повишаване на професионалната им компетентност, 
установени са професионално значимите личностни качества с положително влияние 
върху качеството на здравните грижи за деца с увреждания.
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Формулираните научни приноси са реални и отразяват значимостта на 
представения труд. Считам, че е важно да се акцентира върху няколко по-важни 
приноси на дисертацията:

Съществени приноси с научно-теоретичен характер е представеният теоретичен 
модел за „Съвременна визия за професионалната компетентност на медицинската 
сестра за работа с деца с увреждания*' и проведеното задълбочено проучване на 
медицинските, социални, психологически и педагогически проблеми на децата с 
увреждания, както и моделите за планирани и организиране на сестринските грижи.

Формулирани са три значими приноса с научно - практичен характер: Разработена 
е програма за избираема учебна дисциплина „Съвременна визия на грижите за деца с 
увреждания” за студенти от специалност „Медицинска сестра”. 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 ”. Разработен е „Пътеводител за родители на 
деца с увреждания” насочен към родители на деца с увреждания за поведение и грижи в 
домашна среда както и къде да потърсят медико-социална помощ.

Въз основа на получените резултати и направените изводи докторантката е 
направила оригинални препоръки към държавни органи и образователни институции: 
към Университети и Факултети обучаващи студенти от специалност „Медицинска 
сестра”, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Национална 
здравноосигурителна каса и Министерството на труда и социалната политика и 
Министерството на здравеопазването. Направените препоръки значително биха 
допринесли за качествена промяна в предоставянето на грижите за деца с увреждания.

Авторефератьт правилно и коректно отразява разделите на дисертационния 
труд. Основни резултати от разработката са отразени в 3 публикации в реномирани 
научни издания, като по съдържание са напълно свързани с проблематиката на 
дисертацията.

В заключение считам, че представената научна разработка на Моника Русева 
Обрейкова има завършен вид на значим дисертационен труд с тематична обоснованост 
и отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение в 
ТрУ -  Стара Загора. Отличава се с професионална компетентност и авторско 
отношение.

Давам своя положителен вот и предлагам 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“.

а

12.03. 2022г. Изготвил становището:.
с
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STANDPOINT
by Assoc. Prof. Tanya Paskaleva Stoycheva, DrPH 

Healthcare Department, the branch of Haskovo 
at the Thracian University - Stara Zagora

on a dissertation for the award of an educational and scientific degree
’ DOCTOR”

Field of higher education: 7. "Healthcare and Sports" 
Professional field: 7.4. "Public Health" 

Scientific major "Healthcare Management"

Author of the dissertation: Monika Ruseva Obreykova
Topic of the dissertation: "Modem Vision of the Nurse's Professional Competence to Work with 
Disabled Children"
Form of doctoral studies: Self-study doctoral at the Department of Health Care, Faculty of
Medicine, Thracian University - Stara Zagora
Scientific adviser: Assoc. Prof. Albena Nikolaeva Andonova, DM
Scientific consultant: Assoc. Prof. Galina Yankova Terzieva, DP

General presentation of the procedure
I have been appointed a member of the Scientific Jury and assigned with Order № 

410/17.02.2022, issued by the Rector of the Thracian University Stara Zagora, to work out a 
standpoint in connection with the defense of a dissertation, entitled "Modem Vision of the 
Nurse's Professional Competence to Work with Disabled Children" by Monika Ruseva 
Obreykova.
The presented materials, on paper and on electronic media, comply with the Academic Staff 
Development Regulations of Thracian University. The information is well-formed and precise. 
Biographical data about the candidate

Monika Ruseva Obreykova graduated the Medical College "Dr. Konstantin Vezenkov" in 
Burgas, Nursing major in 1991, and in 1996 acquired a Master's degree (Social Activities) at the 
Free University in Burgas, PF. In 2014, she acquired Master’s degree in Healthcare Management 
at the Medical Faculty of Thracian University - Stara Zagora.

Her professional activity began in 1991 and continued up to 2000 at the University 
Hospital for Active Treatment - Burgas in the Neurosurgery Operating Room where she worked 
as a nurse. Since 2000 until 2015 she worked as a nurse for the "Children's School Healthcare" 
Municipality of Burgas - Sofia University "St. St. Cyril and Methodius”. Since 2015 she has 
been a senior lecturer at the University "Prof. Dr. Asen Zlatarov”, Burgas, Social Health and 
Healthcare Faculty, Healthcare Department.

The presented dissertation is a current and significant study that fully meets the 
contemporary requirements for a dissertation with in-depth research. It contains 248 pages and it 
is structured in four main chapters, including 25 tables, 59 figures and 9 appendices. The 
bibliographic list includes 233 literary sources, 152 of which in Cyrillic, 58 in Latin and 23 
online sources. The dissertation has been discussed and directed to be defended at an extended 
meeting of the Healthcare Department at the Medical Faculty of Thracian University - Stara 
Zagora.

The first chapter provides a historical overview of disabled children healthcare. Medical, 
social, pedagogical and psychological problems of children with disabilities and the basic legal 
framework are considered. The experience of various medical and social models in Europe, in 
the Netherlands, in Germany, in Great Britain and in the Republic of Bulgaria has been studied.



The training of nurses in the Republic of Bulgaria to work with disabled children and to the 
formation of professional competences of the future nurses receives a significant place. In this 
way, the current and large-scale scientific information, provided to us, provokes motivated 
grounds for the author to carry out the current scientific research.

The second chapter is devoted to the methodology of the study, its main characteristics: 
purpose, tasks, working hypothesis, object and subject of the study. The goal is clearly stated and 
the 5 tasks determine exactly the logic of the research. The total range of logical units comprises 
569 people, divided into the following groups - experts - lecturers, students from the "Nurse" 
major, nurses working at the Medical and Social Care for Children’s Home and "Child and 
School Healthcare", parents of disabled children who are users of MSCCH, family-type centers 
and centers, providing social support.

The methodology is professionally described, based on her own research. The applied 
research methods are appropriately used to highlight the main thesis and hypothesis: 
documentary method, sociological and statistical methods. 5 questionnaires have been developed 
for the research target groups together with a form for the experts’ assessment and establishment 
of the opinion of the lecturers conducting theoretical and practical training of students majoring 
in nursing.

The third chapter presents in detail the results and analyses of the conducted research. 
The doctoral student demonstrates good analytical skills, interpretation of the results and 
presents data on: the views of nurses working in an institution for disabled children regarding the 
motivation and satisfaction when working with disabled children; assessment of the skills, 
competences and attitudes for inclusion in post-diploma education, as an opportunity to improve 
the quality and level of the care provided to disabled children. Students' attitudes to working with 
disabled children in an institution have been studied. The opinion of the nurses at the "Children's 
and School Healthare" on increasing their professional competences to work with children with 
special needs is presented. In the course of the research, the opinion of experts on the preparation 
of students for working with disabled children has also been developed.
The research, analyses and findings enable the doctoral student to formulate a model for the 
“Modem Vision of the Nurse’s Professional Competence to Work with Disabled Children". The 
application of the presented model is an opportunity to introduce various positive changes in the 
healthcare provided to disabled children.

The fourth chapter of the dissertation presents the results, and the formulated conclusions, 
recommendations, proposals and contribution of the work, achieved on the basis of data, 
established during the research.

The so formed conclusions have an original character with scientific importance and 
practical contribution. The need to continue the nurses’ training through PDE in order to increase 
their professional development has been emphasized. Moreover the personal qualities with 
positive impact on the healthcare quality, provided to disabled children, have been highlighted.

The formulated scientific contribution is real and reflects the significance of the presented 
work. I think it is important to focus on some of the more important contributions of this 
dissertation work:

The presented theoretical model for "Modem Vision of the Nurse’s Professional 
Competence to Work with Disabled Children" and the in-depth study of medical, social, 
psychological and pedagogical problems of children with disabilities and models for planning 
and organizing nursing care is a significant contribution with scientific and theoretical nature.

Three significant contributions, having scientific and practical nature, have been 
formulated: an elective course programme "Modem Vision of the Care for Disabled Children" 
has been developed for the students in the "Nurse" major. A program for postgraduate training of 
nurses has been developed on the topic: "Developing the Competence of Medical Professionals 
in Providing Health and Social Care for Disabled Children."
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A “Guide for Parents of Disabled Children” has been developed targeting the parents of 
disabled children and specifying the home environment behavior and care as well as providing 
information where they can seek medical and social assistance.

Based on the results obtained and the conclusions made, the doctoral student has made 
original recommendations to governmental bodies and educational institutions: Universities and 
Faculties training students in the Nurse major, the Bulgarian Association of Healthcare 
Professionals, the National Health Insurance Fund and the Ministry of Labor and Social Policy 
and the Ministry of Health. The recommendations made would significantly contribute to a 
qualitative change in the provision of healthcare for disabled children.

The abstract appropriately and in detail reflects the sections of the dissertation. The main 
results of the development are reflected in 3 publications in renowned scientific journals, and 
their content is completely related to the issues of the dissertation.

In conclusion, I believe that the presented research work of Monika Ruseva Obreykova is 
a completed study with a significant dissertation form, thematically justified and meeting all the 
requirements of the Academic Staff Development Law as well as the Regulations for its 
application at the Thracian University - Stara Zagora. It is distinguished by its professional 
competence and the attitude of its author.

I give my positive vote and propose to the esteemed members of the scientific jury to 
award the educational and scientific degree "Doctor" to Monika Ruseva Obreykova in the 
scientific specialty "Health Care Management".

12.03.2022 This Standpoint is worked out by:

(Ass. Prof. Tdhya Paskaleva, DrPH)
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