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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от доц. д-р Невяна Фесчиева д.м., 

 

за дисертационния труд 

на Мариана Николова Димитрова 

на тема: „ ПРИЧИНИ ЗА ТЕКУЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ  

В СЕКТОРИ С ВИСОКА  ИНТЕНЗИВНОСТ НА РАБОТА“ 

  

за придобиване на ОНС „доктор”  

по област на висше образование: 7.Здравеопазване и спорт,  

професионално направление: 7.4. Обществено здраве  

и научна специалност „Управление на здравните грижи” 

 

 

Със Заповед № Р-109-311/08.08.2016 г. на Зам. Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П Стоянов” – Варна съм определена за член на Научно 

жури  и на основание Заповед Р 109-337/23.08.2016 г.- да представя рецензия по 

процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на ас. 

Мариана Николова Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка към 

Медицински Университет „Проф. Д-р П.Стоянов“ – Варна, Факултет 

„Обществено Здравеопазване“, Катедра „Здравни грижи“, по област на висше 

образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление: 

7.4.Общестено здраве, научна специалност „Управление на здравните грижи“. 

Кратки данни за кариерно развитие на докторантката. Мариана 

Николова Димитрова е родена на 28.11.1959г. в Рудозем. През 1979 г. завършва 

ПМИ-Смолян, специалност медицинска сестра. Бакалавърска степен по здравни 

грижи  придобива след обучение 2002-2005 г. в Медицински университет-София. 

Също там през 2007 г. завършва магистърска степен по Управление на Здравни 

грижи. През 2014-2015 г. придобива  специалност „Първични здравни грижи“. 

М.Николова започва професионалния си път в Окръжна болница-Смолян през 

1979. В периода 1980-1982 г. е медицинска сестра в Междуокръжен център по 
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трансфузионна хематология-Варна, след което  до 2001 г. работи в Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ „Св.Анна“-Варна, където от 2001 

до 2004 г. е старша сестра. Кариерното ѝ развитие върви възходящо и тя е главна 

медицинска сестра на МБАЛ „Св.Анна‘-Варна-2004-2009 г. и на СБАГАЛ 

„Майчин дом“- ЕООД-Варна. След успешен конкурс е асистент в Катедра 

Здравни грижи на Медицински университет - Варна. 2011г. Завършила е 

многобройни курсове за непрекъснато професионално обучение. Ас.Мариана 

Николова е пристъпила към разработка на дисертационния си труд след сериозен 

професионален  опит както в отделения с висока интензивност, така и като 

ръководен кадър-старша и главна сестра в големи болници. 

Оценка на дисертационния труд 

Описателна характеристика 

Дисертационният труд е написан върху 236 страници, структуриран е в пет, 

добре балансирани по обем, глави: Гл. първа Литературен обзор -48 стр., Гл. втора 

Методика  и организация на научното проучване -11 стр, Гл. трета – Собствени 

резултати и обсъждане - 106 стр., Гл. четвърта – Практически подходи за 

ограничаване на текучеството- 16 стр., Гл. пета - Изводи, препоръки, приноси - 4 

стр. Трудът е илюстриран със 110 фигури, 18 таблици и 7 приложения. 

Библиографският списък съдържа 233 позиции, от които 89 - на кирилица,. 140 - 

на латиница и 4- интернет източника.  

Актуалността на темата на дисертационния труд е несъмнена. 

Трудностите поради недостиг на  медицински сестри, които съвременните 

здравни системи изпитват, правят всяка тема, насочена към тяхното 

преодоляване, актуална.  България, която в момента има много неблагоприятно 

съотношение между лекари и сестри, е силно застрашена от „изтичане“ на 

медицински сестри в чужбина, тъй като движението на здравни кадри  определено 

е към страни с по-добри условия на живот. Емигрантският поток не е 

единственият, който заплашва стабилитета на здравните професионалисти. 

Редица фактори като ниско заплащане, липса на признание влияят за оттегляне от 

професията. Стремежът на Мариана Николова да обхване с изследване  по-

широката картина  на движението на медицинските сестри заслужава одобрение 
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и безспорно се нарежда сред актуалните теми в нашето обществено 

здравеопазване.   

Оценка на литературния обзор. Литературният обзор  е структуриран  с 

оглед  общо разглеждане причините  за недостатъчна осигуреност  с медицински 

сестри и подробно изясняване проблемите на текучеството на тези кадри. 

Текучеството, външно и вътрешно, е поставено като изследователски проблем, с 

акцент върху дефиниции, теоретични модели и детерминанти. Литературният 

обзор представлява теоретично изследване с дискусия върху факторите, 

повлияващи текучеството. Подробно са разгледани: удовлетвореност от работата, 

организационно-управленски дейности (стил на управление, овластяване, 

автономност, възможност за професионално развитие, натоварване и 

интензивност на сестринския труд), индивидуални фактори, икономически, 

психологически. Докторантката обръща специално внимание на 

психологическите фактори, утвърждавайки тяхното значение в сестринската 

професия - високостресова, екипна, предполагаща различни роли. Високата 

стойност на обзора се основава на много доброто познаване на литературата по 

проблема, умелото представяне на различни становища, изразяване на собствено 

мнение и не на последно място на добър стил и култура на езика. С представения 

литературен обзор докторантката покрива едно от изискванията за ОНС  „доктор“ 

- литературна осведоменост и свободно боравене с научната литература. 

Оценка на методологията. 

Целта е определена: Да се проучат взаимовръзките между 

характеристиките на работната среда и нагласите за текучество при медицинските 

сестри в сектори с висока интензивност на работа като се идентифицират 

водещите детерминанти и на тази основа да се предложат подходи за 

ограничаването им 

За изпълнение на целта са поставени девет  задачи, като в сърцевината им 

стои изследователска работа в две посоки: а) проучване на нагласите на 

медицинските сестри за вземане на решение за промяна на работно място, град, 

държава; б) проучване влиянието върху текучеството на няколко избрани  

детерминанти - социално-демографски характеристики, удовлетвореност от  
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работата, организационни характеристики, ролеви взаимодействия, водещи до 

ролеви конфликти, натовареност и  професионален стрес. Добре формулирани са 

работните хипотези. В методологията ясно и последователно са показани етапите, 

обекта, обхвата на проучването: Изследвани са 413 медицински сестри от 

отделения с висока степен на интензивност на труда от 8 болници за активно 

лечение oт Североизточна България Успоредно са анкетирани 41 експерти-

старши и главни сестри от  същите болници. Инструментариумът е разработен 

грижливо, отразява международния изследователски опит, вижданията на 

докторантката и осигурява  събирането на необходимата за целите на проучването 

информация. Анкетната карта за изследване на нагласи и детерминанти на 

текучеството при сестрите съдържа 26 въпроса в секции, картата за експертите - 

23 въпроса. Приложените изследователски методи: исторически, социологически 

(пряка индивидуална анкета), статистически (дисперсионен, корелационен, 

непараметричен, регресионен, графичен) са адекватни на поставените цел и 

задачи и позволяват намиране на по-сложни зависимости. Методологията 

напълно отговаря на възприетите научни стандарти, вдъхва доверие в 

достоверността на получените резултати и е доказателство за подготовката на 

дисертантката да извършва самостоятелна изследователска работа 

Оценка на резултатите и приносите.. 

Резултатите са представени подробно по основните детерминанти, 

подкрепени от намерените статистическите зависимости, разделно за текучество 

в рамките на настоящето ЛЗ, в други ЛЗ, за упражняване на професията в чужбина, 

както и за напускане на професията.  

Резултатите съдържат голямо богатство на данни. Независимо, че са 

подчинени на темата текучество, те характеризират далеч повече страни на  

сестринския труд в болнични сектори/отделения с висок интензитет на работа. 

Ориентацията на дисертационния труд не само към реалното, но и към 

потенциалното текучество дава по-ясна представа за размера на явлението. 

Налице е  висок относителен дял на нагласи за преместване в друго ЛЗ и особено 

за професионална реализация в чужбина - 48,80%. Неадекватното заплащане на 
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сестрите в 85,40% и голямото физическо и психическо натоварване –в 73%, 

според експертите, са основни причини за текучество. 

Задълбочено проучване чрез приложение на мултирегресионен стъпков 

анализ разкрива водещи предиктори при различните видове текучество. За 

вътрешно текучество това са взаимоотношения с колегите и организация на 

работа, за външно - взаимоотношенията с колегите и възможностите за развитие, 

за упражняване на сестринската професия в чужбина - удовлетвореност от 

възможност за напредък  и развитие.  

Изяснени са и водещите предиктори, повлияващи нагласите за 

продължаване на работата в сегашното ЛЗ по петте избрани за изследване 

детерминанти, което може да бъде благодатна за размисли и действия 

информация за ръководители на базово и средно равнище. Но докторантката е 

убедена, че върху текучеството трябва да се въздейства не когато структурата е 

засегната от него, а превантивно, чрез набор от управленски механизми - част от 

общия мениджмънт на човешките ресурси. 

Затова тя завършва дисертацията си с Практически подходи за 

ограничаване на текучеството сред медицинските сестри. В тази глава тя 

прави обобщение на най-важните разултати и възможностите да бъдат 

оползотворени в практиката на секторите с висока интензивност на сестринския 

труд. Резултатите категорично отхвърлят фокусирането върху една само 

политика, напр. заплащане на труда. Явно е необходима синхронизация на много 

политики. Това е изходен пункт за разработването на Модел на коригираща 

политика за управление на текучеството. Наред с корекции в заплащането, той 

включва въвеждане на нови системи за атестация, възможности за професионално 

и кариерно развитие, специални защитни клаузи в договорите, инвестиране в 

програми за обучение и повишаване на квалификацията, използване на 

стажантски програми за създаване на собствени кадри.   

За да се отговори на необходимостта от познаване нивата на реално и 

потенциално текучество  докторантката предлага Подход за идентифициране на 

проблеми и дейности за ограничаване на текучеството в три стъпки: събиране 
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на информация, анализ и оценка за преосмисляне на трудовата среда и 

коригиращо поведение. 

Превеждането на научните резултати на езика на мениджърското действие 

докторантката завършва с разработения Модел на професионално  

мениджърско управление, в чиято основа стои прогностичната сила на 

различните предиктори на текучеството, най-вече в сферата на удовлетвореност 

отработата, организационно-управленските дейности, ролева неяснота и 

конфликти, натовареност и професионален стрес. 

Дисертационният труд завършва с логически обосновани изводи. 

Изразявам своето съгласие със самооценката на  докторантката по отношение  на 

приносите -с теоретичен и практико-приложен характер. Направени са 

рационални предложения до отговорните институции, насочени към механизми и 

фактори, които биха допринесли за превенция на текучеството  в  критичен  за 

нашето здравеопазване период .  

Авторефератът отразява най-важните моменти от дисертацията. Във връзка 

с дисертационния труд са направени пет научни публикации. 

Дисертационният труд е лично дело на докторантката.  

Заключение 

Дисертационният труд „Причини за текучество на медицинските сестри 

в сектори с висока интензивност на работа” е завършен научен проект, 

актуален по тематика, разработен на много добро научно ниво, с достатъчно 

иновативни приноси, силно обвързан с потребностите на съвременната 

медицинска практика. Дисертационният труд напълно отговаря изискванията на 

Закона и на Правилника на МУ - Варна за развитие на академичния състав. Това 

са основанията за моето положително становище и призовавам членовете на 

Научното жури също да гласуват положително на асистент  Мариана Николова 

Димитрова да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” по 

научната специалност „Управление на здравните грижи” 

 

03.10.2016 г     Член на НЖ:  

доц. Н.Фесчиева, дм 


