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РЕЗЮМЕТА  НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ  

 

на асистент Гергана Бончева Ненова, доктор по управление на 

общественото здраве 

УНС „Рехабилитатор“, Медицински колеж, 

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов” – Варна, Отделение по 

ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св, Марина“ ЕАД- Варна 

 

1. Ненова, Г. Кинезитерапията в общественото здраве. Издателска къща „СТЕНО“, 

ISBN 978-619-221-018-2, ISBN 978-954-449-895-5, Варна, 2016, с.130.  

Монографичният труд „Кинезитерапията в общественото здраве“ разглежда   

значимостта на този вид лечение за общественото здраве и представя решение на 

проблема за мястото на специалистите по кинезитерапия в българската здравна 

система. Представен е в обем от 130 страници, разпределени в предговор, три 

глави, заключение и библиографски списък от 149 заглавия. В него се изтъква 

тясната връзка между потребностите на хронично болния човек и 

необходимостта от рехабилитационни грижи. Подобен подход дава възможност 

да се разкрият очакванията на пациентите към практическите умения на 

кинезитерапевта в съвременните условия на развитие на общественото здраве.  

Формите на движение са широко използвани още в зората на медицината като 

терапевтично средство, като постепенно с развитието на медицинското научно 

познание тези форми се обогатяват, разнообразяват и развиват. Лечението чрез 

движение се заражда около 3000 години пр.н.е. в Месопотамия, Индия и Китай и 

едва по-късно преминава в близкоизточните страни и накрая в Европа.  

В България съществуват няколко специалности, които в известна степен се 

дублират помежду си в изпълнението на подобни или едни и същи дейности, 

касаещи лечението чрез движение. Това оказва влияние върху характеристиките 

на практическата работа на специалистите, които изпълняват методиките и 

техниките на лечението чрез движение. Тези особености в български условия 

поставят двете специалности - кинезитерапевт и рехабилитатор в конкурентни 

условия, което не допринася за кооперативността в екипната работа и 

определено не е от полза на оздравителния процес при пациентите, нуждаещи се 

от продължителна рехабилитация. 

Мястото и ролята на кинезитерапевта в общественото здраве е една потребност, 

която предопределя необходимостта от уеднаквяване на образованието и 

правомощията на съществуващите до този момент разнородни специалности във 

висшите медицински и немедицински училища в България. Поставянето на 

изучаването на специалността „кинезитерапия“ в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ 

във факултетите по Обществено здраве към висшите медицински и 

немедицински училища е една назряла необходимост. Подобно ситуиране на 

образованието на специалистите по кинезитерапия би спомогнало за 

преодоляване на противопоставянето им на лекарите по физикална медицина с 

оглед ефективното функциониране и на двата вида специалисти в условията на 

развитие на общественото здраве в нашата страна.  
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Предоставянето на екипни рехабилитационни грижи при хронично болни 

пациенти извежда като лидер на екипа в условията на изнесената в дома 

рехабилитация кинезитерапевта.Ролята на кинезитерапевта в екипа, предоставящ 

рехабилитационни грижи изисква прилагане на пациент-ориентирания подход 

към пациента, неговото семейство и общността, в която живее. Прилагането на 

екипни рехабилитационни грижи в дома на пациента в условията на пациент-

центриран подход е единствено и само в полза на ползвателите на тези услуги и 

на обществото. Пациент-центрираният подход в работата на кинезитерапевта, 

като член на екипа в рехабилитационната фаза на лечението, би допринесъл за 

намаляване на риска от инвалидизиране, което от своя страна ще отбремени 

финансовия ресурс на здравната и социалната системи.  

Удовлетвореността на потребителите от екипните рехабилитационни грижи в 

дома на пациента е важен критерий при определяне качеството на работа на един 

работещ модел. Оценката на удовлетвореността на ползващите услугите на 

модела има за цел да определи нивото на качество на предоставяните услуги, да 

поддържа и подобрява това ниво, да съдейства за продължаване работата на 

модела и повишаване на компетентността на членовете на екипа.  

Извеждането на тази медицинска по своята същност професия от полето на 

спорта и физическата култура през 2010 г. В тази връзка се извежда и назрялата 

необходимост от адаптиране на образованието по кинезитерапия с европейското. 

В този смисъл въвеждането на обучение по кинезитерапия в медицинските 

университети в страната - образователно квалификационна степен „бакалавър“ и 

„магистър“, ще бъде първата сериозна стъпка за равнопоставянето на 

специалността наред с другите медицински специалисти. 

Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве е наболял въпрос, който 

очаква своя отговор. Налице е назрялата необходимост от разработване на 

концептуален модел за мястото и ролята на кинезитерапията в българското 

обществено здраве и прилагането му на практика, с оглед развитието на 

професията „кинезитерапевт“ като образование, компетенции и практическа 

работа у нас. 

 

 

2. Nenova G., P. Mancheva. Physiotherapy and chronic diseases. LAP Lambert 

Academic Publishing, ISBN 978-3-330-00120-6, 2016, pp.44. 

The book “Physiotherapy and chronic diseases” with authors Gergana Nenova and Paraskeva 

Mancheva explores a problem, on which currently is being lead a serious debate in Bulgaria. 

Where is the place of Physiotherapy – in sport or in medicine. This is a question, which can 

receive the most correct answer, only if we start from the needs of the chronically ill patients, 

who are in need of an extended complexed rehabilitative care. One non-temporal and well 

conducted ongoing Rehabilitation, using the contemporary achievements of the 

physiotherapeutic studies and practice, would lead to a prevention of the early disability, would 

cooperate for the contemporary return of the disabled person to the labor market and eventually 

would reduce the financial expense of the health and social systems.  

The need of unifying the education, professional qualification and authority of the existing 

miscellaneous academic majors in Physiotherapy and their adaption to the European and global 

experience is emphasized in the universities in Bulgaria. The increasing significance of 

providing quality accessible services for long-term care has been brought forward. It is also 
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underlined the priority of the transition  from institutional care to services in the society and 

home environment. The patient – centered approach of a rehabilitation at home conditions 

presents a real opportunity for the rehabilitators in terms of utilizing unutilized possibilities. 

The individual clinical experience of the authors brings out the physiotherapist as a coordinator 

and team leader, providing rehabilitative care in home environment. 

The book would be helpful as much for the development of the profession as education, 

competences and practical work, as for the development of the understanding of Public health 

in Bulgaria. The style of the exposition is scientific and is clearly submitted, which contributes 

for the good perception of the content from students studying Medicine, Physiotherapy and 

Public Health Management. With this book the authors not only explore the problem, but they 

also present a solution for it in practically right direction. Will the law-makers accept it and 

incorporate in а new law depends on the common effort of the Bulgarian civil society. 

 

II. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  

 

А. ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
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Б. ПУБЛИКАЦИИ  В СБОРНИЦИ  ОТ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ  

 

  а. В ЧУЖБИНА 
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 б. В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
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  в. В БЪЛГАРИЯ 
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III. УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ 

С ОТПЕЧАТАНИ РЕЗЮМЕТА  

  

 А. В БЪЛГАРИЯ 

 


