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изследователската дейност в здравните грижи в САЩ,  Европа и България, оценени са 

основни нормативни документи у нас; начина на финансиране на научните изследвания в 

здравните грижи; публикационната етика и връзката между изследователската дейност и 

иновативните подходи в здравните грижи. 

Обзорът е свързан конкретно с разглежданата тема и е съобразен  с критериите и 

пропоциите за изготвяне на научни трудове. 

Цел, задачи и методика на проучването 

Целта е ясно формулирана. Във връзка с поставената цел са набелязани за 

решаване 7 логично произтичащи задачи и са издигнати 5 научни хипотези. 

Методологията отговаря на всички изисквания за прецизно научно изследване с 

широк обхват от източници. Тя е доказателство за задълбоченото познаване от авторката 

на съвременните методологични подходи в областта на социално-медицинските 

изследвания. Подбрани са подходящи изследователски методи: социологически , Контент 

анализ за проучване на документи, Метода „Делфи“, SWOT анализ на 

научноизследователската дейност, математико-статистически методи. Подробно е 

описано тяхното точно приложение.  

Заслужава да се подчертае логичната последователност при описание на дизайна на 

проучване, съчетаващ отделните етапи, с критериите за включване или изключване от 

проучването, с определяне на категориите, съответстващи на задачите, т.е.използван е 

целия набор от ограничители, чрез които се постига надеждността на получените 

резултати. 

Изследването е осъществено в 6 висши училища, в които се обучават медицински 

сестри и акушерки и в многопрофилни болници, които са бази за обучение Чрез 

разнообразни социологически методи са обхванати преподаватели с базова специалност 

„Медицинска сестра“ и „Акушерка“, практикуващи медицински сестри и акушерки и 

студенти в IV-ти курс в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.  

 

Обсъждане на резултатите  
Резултатите са представени ясно, добре структурирани за всеки от посочените 

раздели. Извлечена е нова, интересна информация, която дава основание да се изведат 

няколко обобщаващи изводи:  

1.  Научноизследователската дейност  на медицинските сестри и акушерките в 

развитите страни се характеризира с активно, съзнателно и целенасочено   

развитие, чрез обучение и  създаване на организационни структури, висока  

публикационна активност и добро финансиране.  

2.  У нас тази дейност  е сравнително нова, но интересът към нея е висок  68,5% 

от студентите и 57,5% от практикуващите заявяват интерес и желание за 

научно-изследователска дейност. Резултатите доказват, че се правят верни 

стъпки в правилна посока у нас, независимо, че на този етап подготовката по 

отношение на изследователската дейност е преценена от мнозинството 

анкетирани медицински сестри и акушерки като недостатъчна или липсваща. 

3.  Обобщените данни показват професионално отработена своевременност на 

научното израстване на кадрите. Темпът на нарастване за защитените научни 

дисертационни трудове стръмно нараства: от 12  за периода  до 2010 г. до 90 

за следващия 10-годишен период.  

4. Обстойният анализ на дисертациите на медицински сестри и акушерки и на 

публикациите в специализираните списания за периода 2000-2020 г  сочи, че 

най-голям тематичин дял имат „здравните грижи за лица със заболявания“, 

следвани от „профилактика на заболяванията“, докато “базовото обучение по 

здравни грижи“ изостава и се нарежда едва на трето място. 

5. Постановката на изследване отчита многообразие от гледни точки към 










