
 

СТАНОВИЩЕ 

от 

Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. 

Ръководител на Катедра „Здравни грижи” 

Факултет по обществено здравеопазване  

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна 

 

 

на дисертационен труд 

„АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В 

АМБУЛАТОРНИЯ КОНТРОЛ” 
 

на  Грета Великова Колева-Петкова 

 

За присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.4. Обществено здраве 

Научна специалност: „Управление на здравните грижи " 

С научни ръководители:  проф. Соня Тончева, д.м. и доц. д-р Йото Йотов, д.м. 

 

 

 

Данни за процедурата 

 Със заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-98 от 01.04.2016г. Грета Великова 

Колева-Петкова е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка за 

придобиване  на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 

„Управление на здравните грижи ". Представен е протокол за успешно положен 

докторантски изпит.  На основание решение на катедрен съвет на катедрата по Здравни 

грижи, относно готовността за публична защита и предложение за Научно жури, Грета 

Колева е отчислена с право на защита със Заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-46 

от 09.02.2017г.  

 

Биографични данни и кариерно развитие 

Грета Великова Колева-Петкова   завършва Полувисш медицински институт  - Плевен, 

специалност „Медицинска сестра – общ профил” през 1997г. Придобива ОКС 

„бакалавър” по специалност „Социални дейности” във Великотърновски университет 

„Св. Св. Кирил и методий” (2002г.), и ОКС „Магистър”  по специалност „Управление 

на Здравните грижи”,  Преподавател по клинична практика,  през  2011г.   в 

Медицински университет – Плевен.   

Професионалната й дейност започва през 1997 година като медицинска сестра в 

Отделение”Анестезиология”  към МБАЛ-Русе-АД.   По нататъшното й професионална 

развитие е свързано с университетското образование – от 2013г. и до този момент заема 

длъжност „асистент”  в катедра „Здравни грижи” към Факултет по обществено здраве и 

здравни грижи  на Русенски университет „Ангел Кънчев” .  



Член е на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и 

Съюз на учените в България.  

 

Описателна характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд, разработен от Грета Колева, е в обем от 210 страници, 

структуриран според стандартните изисквания, включващ: Въведение, Анализ на 

литературата по проблема, Методология на научното изследване, Резултати и 

обсъждания, Модел за наблюдение и лечение на пациенти с недобър контрол на 

артериална хипертония от медицинска сестра, Изводи и препоръки, Приноси. 

Илюстриран е богато с 46 фигури, 10 таблици, 4 схеми  и 9 приложения. 

Библиографската справка съдържа 237 литературни източника.  

 

Оценка на актуалността на темата 

Темата на дисертационния труд е съвременна и дисертабилна. Артериалната 

хипертония (АХ) е един от най-сериозните медицински и медико-социални проблеми в 

съвременното общество. Според данни на Световната здравна организация  с 

артериална хипертония се свързва  един от всеки осем смъртни случая, което я прави 

третата водеща причина за смърт в световен мащаб. АХ е могъщ, лесно откриваем и 

предотвратим рисков фактор за миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, сърдечна 

недостатъчност, заболявания на периферните артерии, една от най-важните причини за 

преждевременна заболеваемост, смъртност и намаляване качеството на живот на 

пациентите в развитите и развиващите се страни. В съвременната медицинска практика 

оказването на здравни грижи все повече утвърждава позитивни модели на живот, 

позволяващи максимално запазване на физическото, психическото и социалното 

благополучие на хората. Този научен труд е фокусиран върху участието на 

медицинската сестра във вторичната и третична профилактика на артериалната 

хипертония и подпомагане на проследяването и лечението на това заболяване на базата 

на опита в други страни. В съвременния етап на развитие на медицината е необходимо 

да се преосмислят ролята, функциите и задачите на медицинските сестри в системата 

на здравеопазване. Огромната тежест за обществото от страна на сърдечно-съдовите 

заболявания налага търсене на нови пътища за справяне с проблемите на тези пациенти 

и разширяване на дейностите по профилактика на тези заболявания. Активното 

включване на медицинските сестри  във всички нива на профилактика би подобрило 

здравното състояние на пациентите с артериална хипертония. Допълнителната 

квалификация и професионално усъвършенстване би осигурило достойно място на 

професионалистите по здравни грижи в екипа, осъществяващ превенция, профилактика 

и лечебния процес при тези заболявания.  

 

Литературен обзор 

 Авторката прави аналитичен обзор на литературата, разглеждаща проблема  

„контрол на артериалната хипертония“. Задълбочено е представена същността на 

заболяването, неговия принос за настъпването на други заболявания и 



разпространението му както в световен мащаб, така и в нашата страна. Анализират се 

методите и правилата за измерване и регистриране на стойностите на артериалното 

налягане, както и техните референтни граници според  Европейска асоциация по 

кардиология (ESH) и Европейска асоциация по хипертония ESC.  Представени са  

рисковите фактори за възникване на заболяването и интервенциите целящи намаляване 

на тяхното вредно въздействие, чрез отстраняване или намаляване на вредните навици, 

промени в начина на хранене и стила на живот.  

 Задълбоченият анализ на добри практики в различни страни в борбата с 

високото артериално налягане и артериалната хипертония дава основание на авторката 

да отбележи факта, че у нас дейността на медицинската сестра е недостатъчна и 

практически се лишават пациентите от специализирани сестрински грижи. 

Логично структурираният литературен обзор издава широките компетенции на 

докторантката в областта на разглеждания проблем. Той завършва с обобщение, което 

обосновава целта и задачите на дисертационния труд. 

 

Методика: 

Основната цел и задачите са конкретно формулирани и отразяват прецизно 

извършената от Грета Колева изследователска работа.  Авторката използва широк 

набор от методи, адекватни за постигане на целта.  Структурата и съдържанието на 

разработеният инструментариум са подчинени на спецификата на набираната 

информация от съответната група респонденти.  

Методът на статистическото оценяване е осъществен чрез точкови оценки – за 

изчисляване на средната аритметична величина на  непрекъснати признаци е 

използвана формулата: X = [Σ X]/n. При значимо разминаване от нормалната крива на 

разпределението се използва и математическо преобразуване на данните, напр. 

логаритмична трансформация на данните. Като мярка за дисперсията на признаците е 

използвано стандартно отклонение (σ, SD), което се изчислява по формулата: ∑ (Х-Х)
2
, 

σ = √, n-1; интервални оценки; достоверна вероятност (сигнификантност) – р. При 

коефициенти р=0,95 (95%), грешката от I род е 0,05 (5%); интервали на доверителност 

(CI) -интерпретират се като вероятността посоченият интервал да съдържа в себе си 

реалната точкова оценка на популацията; вариационен анализ - при сравняване на 

непрекъснати и интервални показатели се използва t-тест по двойки или 

непараметричен анализ по двойки - Wilcoxon рангов тест; непараметричен анализ – за 

анализ на категорийни признаци се използва критерий χ2 (хи-квадрат) на Pearson или τ-

анализ на Кendall, когато се борави с редови категорийни признаци. Приложението на 

анализ по двойки се прави по метода на Wilcoxon и знаков анализ; корелационен анализ 

- по метода на Pearson и на Kendall; регресионен анализ (линеен или логистичен) – за 

оценка на самостоятелното значение на независима променлива върху зависима 

променлива или върху вероятността за възникване на събитие.  

 

 

 

 



Резултати и обсъждане 

Дисертационният труд представя резултати, логически оформени и 

структурирани в глава ІІІ и глава ІV. Глава трета е посветена на резултатите от 

извършения научен експеримент след статистическата обработка на получените данни. 

Анализирани са демографската характеристика на експерименталната група (пол, 

възраст и местожителство), социален статус (образование, трудова заетост, големина на 

домакинството) и постигнатите резултати във връзка с интервенцията.  

Проучено е мнението на  всеки един от участниците в експеримента,  относно 

удовлетвореността им от програмата и получената грижа, както и оценка на качеството 

на живот по стандартизиран въпросник SF-12 и самооценка по Визуална аналогова 

скала на здравето. Доказано е влиянието на социално-икономическият статус върху  

качеството на живот, като е установено увеличаване на физическият капацитет с по-

високото образование на респондентите.  Резултатите от проучването доказват, че с 

нарастване давността на артериалната хипертония, намалява възможността за контрол 

и се увеличава броят на медикаментите, необходими за постигането на този контрол.  

Смущаващи са данните, в които повече от половината пациенти са с доказана 

давност на артериална хипертония повече от 5 год., недобър контрол на  изходно 

(55,3%) и с Индекс на телесната маса (ИТМ) 30кг/м² и повече в началото и в края на 6-

месечния период на наблюдение. Анализът на резултатите показва известно 

раздвижване на затлъстяването от 1-ва и 2-ра степен.  

Редуцирането на основните фактори на риска може да намали смъртността и 

заболеваемостта, съответно и бремето им за обществото, чрез строго изпълнение на 

лечението, текущо наблюдение и промени в стила на живот. Данните категорично 

потвърждават способността на приложеният от ас. Грета Колева Модел за наблюдение 

и конкретно ролята на медицинската сестра да оказва въздействие върху начина на 

хранене при самостоятелно наблюдение на хронично болни пациенти и пациенти с не 

добър контрол на артериалното налягане. Резултатите от проведените проучвания 

показват недостатъчната осъзнатост по отношение сериозността на заболяването, 

ненавременно потърсената медицинска помощ и неадекватният отговор на системата 

на здравеопазване спрямо наблюдението и лечението на пациенти с хронични 

сърдечно-съдови заболявания. 

Получените резултати  от  проучването ас. Грета Колева обсъжда  и умело 

извежда като дефицити в здравното обслужване на пациенти с артериална хипертония. 

На тази база, в глава четвърта от дисертационния труд, авторката представя схематичен 

Модел за наблюдение и лечение на пациенти с недобър контрол на артериална 

хипертония от медицинска сестра, както и схематични модели на всяка една от 

предвидените визити. С помощта на специално разработена анкетна карта се проучва и 

мнението на експерти по отношение на представения Модел в няколко направления: 

очаквани резултати при прилагането на Модела за наблюдение; потенциален резултат 

от прилагането му; компетентност на медицинската сестра и доверие към нея от страна 

на пациентите. Данните от проучването доказват, че наблюдението и обучението на 

пациенти в самостоятелната работа на медицинската сестра при сравнително редки 

посещения водят до значително подобрение в знанията и поведението на пациентите. 

Очертана е значимата роля на медицинската сестра, притежаваща умения за  
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