
 С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. Соня Колева Тончева, дм 

Директор на Филиал Шумен, МУ – Варна 

Национален консултант по здравни грижи  

Председател на Научното жури, съгласно Заповед на Ректора на Медицински 

университет Варна. 

 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„Доктор” в област 7 „Здравеопазаване и спорт”; професионално направление  7.4, 

Обществено здраве 7.1., научна специалност „Управление на здравните грижи”.  

 

Въз основа на заповед No Р-109-337 от 23.08.2016г.,  на Ректора на Медицински 

университет - Варна съм определена да дам становище относно дисертационния труд 

на тема: Причини за текучество на медицинските сестри в сектори с висока 

интензивност на работа, за присъждане на ОНС „Доктор“ на Мариана Николова 

Димитрова – асистент в Катедра „Здравни грижи“, ФОЗ при Медицински университет 

„Проф. д-р П. Стоянов“, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „Здравни 

грижи” в Медицински университет - Варна. Научен ръководител: проф. Соня Тончева, 

дм.  
Представени са всички необходими документи, предвидени в Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, Правилника към него и Правилника за 

развитие на научния съства в Медицински университет - Варна.  

    

1. Оценка на актуалността на темата 

Текучеството е особено актуален проблем в съвременните условия, поради 

засилващата се тенденция към постоянно намаляване броя на медицинските сестри в 

България. Всички лечебни заведения в страната отчитат текучество при медицинските 

сестри, като за тези с нисък процент на текучество процесът е управляем, а за тези с 

висок процент – предизвикателство. Дисертационният труд представлява първо по рода 

си изследване в България, относно текучество на медицинските сестри. В теоретичната 

и емпирична част се разглеждат и анализират нагласите на медицинските сестри за 

промяна на работното място. Дискутира се прогностичната сила на детерминантите за 

текучество, като по- задълбочено са проучени и анализирани взаимозависимостите и 

връзките между пет основни групи фактори. Особен акцент се поставя на приложения 

мултирегресионен стъпков анализ, установяващ водещото влияние на факторите за 

текучество. 

Проведеното задълбочено и мащабно проучване и приложената методология 

предоставят резултати, които биха били полезни при търсене на причини за текучество 

на медицинските сестри, а прилагането на предложените от авторката практически 

подходи за преодоляване на проблема биха имали важно значение за болничния 

мениджмънт. Изясняването  на участието на ръководителите по здравни грижи в 

процеса по преодоляване на причините за текучество засилва актуалността на избрания 

за проучване и анализиране проблем.  
 

2. Оценка на резултатите 

Дисертационният труд съдържа 236 страници, включващи 18 таблици и 110 

фигури, приложения – 7. Цитирани са 233 литературни източници, от които 89 на 



кирилица, 140 на латиница и 4 интернет източника. В структурно отношение научният 

труд се състои от пет глави – литературен обзор, методика и организация на 

проучването, собствени резултати и обсъждания, практически подходи за 

ограничаване на текучеството, изводи, приноси и препоръки. Структурата и 

съдържанието на научния труд са логически обвързани с поставените цел и задачи, 

които са последователно решени в отделните параграфи на трите основни глави. 

Ас. Николова е определила ясно целта на научната разработка и са поставени 

девет задачи за постигането й. Формулирани са три работни хипотези. Обект на 

научното проучване са медицински сестри и експерти от университетска и областни 

многопрофилни болници за активно лечение в Североизточна България. В проучването 

са обхванати  454 анкетирани,  разпределени в две групи: 

 Медицински сестри, практикуващи професията в клиники и отделения с 

висока интензивност на работа - 413 . 

 Експерти – старши(35)  и главни(6)  медицински сестри, работещи в 

клиники и отделения с висока интензивност на работа - 41  

Детайлно са представени 3 – те етапа на проучване, като са посочени  време, 

място, съответно приложен инструментариум и брой обхванати респонденти. 

Надеждно са подбрани методите на научното проучване (исторически, 

социологически), които гарантират достоверност на получените резултати. Приложени 

са адекватни статистически методи за обработка на първичната информация.  

В първа глава е направена теоретична обосновка на проблема. са 

Разгледани са основните причини за недостатъчната осигуреност с медицински 

сестри в страната. Дефинирани са основните понятия за текучество (външно и 

вътрешно). Задълбочено са проучени възможните инструменти за измерване, анализ и 

прогнозиране на текучеството, както и подходите и методите за анализ на причините. 

Направен е подробен и задълбочен преглед на достъпната литературата, 

В трета глава на дисертационния труд се разглеждат и анализират 

нагласите на медицинските сестри за промяна на работното място. Проучено е 

влиянието на социо-демографските характеристики за текучеството на медицинските 

сестри. Дискутира се прогностичната сила на детерминантите за текучество, като по 

задълбочено са проучени и анализирани взаимозависимостите и връзките между пет 

основни групи фактори, отнесени към различните видове текучество (вътрешно – 

движение в рамките на организацията, и външно - напускане на лечебното заведение, 

града, страната и професията). Особен акцент се поставя на приложения 

мултирегресионен стъпков анализ, установяващ водещото влияние на факторите за 

текучество: удовлетвореност от труда; организационно-управленски дейности; ролева 

неяснота и конфликт; натовареност и професионален стрес. 

Независимо, че резултатите отчитат потенциалното текучество, те значително 

надхвърлят допустимия процент - над една трета от анкетираните изразяват нагласа за 

работа в друго лечебно заведение. Резултатите от направения анализ категорично 

доказват, значителен емиграционен потенциал сред изследваните медицински сестри. 

От индивидуалните фактори върху намерението за емиграция оказват влияние 

професионалния опит, възрастта и нивото на образователната степен. 

Удовлетвореността от работата повлиява в значителна степен нагласите на 

медицинските сестри за търсене на други алтернативни възможности за работа. За 

установяването на водещите предиктори за текучеството на медицинските сестри беше 

използвана класическа множествена регресия. Анализът показва, че различните аспекти 

на удовлетвореността от работата са статистически значими.  



Управлението на човешките ресурси е сложна и многообхватна дейност, която 

изисква прилагане на основни мениджърски умения. Анализът на резултатите относно 

влиянието на организационно-управленските дейности върху текучеството установява 

статистически значими зависимости за всички от изследваните аспекти. 

Ролевия конфликт е феномен, който придобива все по-голяма значимост в 

съвременните условия. Повишената степен на неяснота поражда конфликти, увеличава 

стреса, неудовлетвореността от работата и желанието за промяна на работното място. 

Получените резултати от сравнителният анализ показват, статистически значими 

различия в позициите на сестрите при почти всички изследвани елементи. Резултатите 

от приложения регресионен анализ са доказателство за това, че ролевият конфликт и 

ролевата неяснота са фактор повлияващ нагласите за промяна на работното място. 

Оценката, която дават медицинските сестри за степента на натоварване в 

работния процес, показва, че при почти всички елементи преобладава отговорът 

„понякога“ и „много често“. Резултатите от анализа сочат,че в значителна степен 

работата в намален състав, обслужване на по-голям брой пациенти, недостатъчното 

време за изпълнение на всички задачи, полагането на допълнителен извънреден труд, 

работата с амортизирана и остаряла апаратура „много често“ и „винаги“ действа 

натоварващо за сестрите. В голямата си част факторите, водещи до натоварване на 

работното място, не са решаващи и за промяна на работното място, а по скоро 

подпомагат решението.  

В глава четвърта на дисертационния труд са представени разработени 

практически подходи за оптимизиране на текучеството. По задълбочено са 

разгледани становищата на ръководителите по здравни грижи относно текучеството на 

медицинските сестри и причините за това явление. Почти половината от тях посочват, 

че в структурите, които ръководят, има текучество. Интерес представлява 

предоставената  възможност на медицинските сестри и ръководителите да изкажат 

мнение кои от посочените аспекти на трудовата среда биха мотивирали персонала да 

остане на работа в настоящата структура. Причините, поради които медицинските 

сестри не биха сменили работното си място с друго, според експертите са: добрият 

микроклимат, привързаността към отделението и болницата и високата интензивност 

на работата. С леко разместване в ранжирането на приоритетите резултатите при 

медицинските сестри се припокриват с тези на експертите.   

С важно практическо значение е проученото  мнението на ръководителите по 

здравни грижи относно коригиращата политика, която прилагат за управление на 

текучеството. Представените от авторката резултати са основание да бъде възприета 

тезата, че масово в изследваните структури не се прилага адекватна и последователна 

политика за ограничаване на текучеството в дългосрочен план. С умението на 

изследовател ас. Николова на базата на получени резултати  предлага Модел на 

коригираща политика за управление на текучеството. 

Тъй като в основата си текучеството се влияе от фактори, които са под контрола 

на ръководството, това го прави податливо на управление чрез прилагане на подходи от 

последователни, логически свързани процеси. Този факт провокира ас. Николова да 

проучи мнението на експертите по предварително зададени отговори да посочат до три 

най-подходящи подходи за преодоляване на текучеството.  

Ефективното управление на човешкия ресурс изисква провеждането на 

регулярен мониторинг както на реалното и потенциално текучество, така и на 

причините за евентуалното му възникване. Авторката се опира на получени резултати 

от проучването, като ги определя като индикатор за наличието на проблеми в 

организацията и управлението на текучеството и предлага Подход за идентифициране 

на проблеми и дейности за ограничаване на текучеството с възможност да се 



реализира в три стъпки (събиране на информация, анализ и оценка, коригиращо 

поведение). Разработен и предложен е Модел за професионално мениджърско 

управление на базата на получени от проучването резултати. В основата му стои 

прогностичната сила на различните предиктори за текучество – поведение и нагласи на 

медицинските сестри, включително и потенциалните зависимости между 

удовлетворението от трудовата ситуация. Предложеният Модел включва комплекс от 

механизми, изпълнението на които ще осигури възможност за привличането и 

задържането на висококвалифициран персонал. Авторовата идея да бъде предложен 

Модел като основа за разрешаване на проблема „текучество“ дава възможност той да 

бъде разширяван и допълван в зависимост от конкретната ситуация. 

На базата на коректно проведеното проучване ас. М. Николова прави изводи, които 

са ясно  и изчерпателно формулирани и се опират на научно доказаните резултати.   

Направени са детайлни препоръки, които се основават на доказаните с научното 

проучване резултати, точно адресирани към институции и структури, имащи 

отношение към проблема. Особено внимание заслужават препоръките към болничното 

управление, предлагащи: 

 Провеждане на регулярен мониторинг чрез прилагане на тристъпков 

практически Подход за идентифициране на проблеми и дейности за ограничаване на 

текучеството.  

 Въвеждане на Модел за професионално мениджърско управление. 

 Прилагане на Модел на коригираща политика за управление на текучеството.  

От позицията на здравен професионалист и преподавател, познаващ дълбочината на 

проблема ас. Николова препоръчва на Медицинските университети 

 обучителни модули за насочване вниманието на ръководителите по здравни 

грижи към проблема „текучество“ чрез организиране на краткосрочни курсове. 

Към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи: 

 Изграденият към БАПЗГ Съвет на главните медицински сестри на ежегодни 

срещи да представя резултати относно причините за текучество на медицинските 

сестри, които се публикуват на сайта на БАПЗГ. 

 

3. Оценка на приносите  

Резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и препоръки очертават 

приноси с теоретично и  приложно значение, от които възприемам следните: 

Приноси с теоретико – познавателно значение  

 Настоящият дисертационен труд представлява първо по рода си проучване в България, 

установяващо основните причини за текучество на медицинските сестри в сектори с 

висока интензивност на работа. 

 Задълбочено са разгледани систематизирани и аргументирани показателите на 

основните групи фактори, съпътстващи динамичното ежедневие на медицинската 

сестра.. 

 В дългосрочен план намаляването на текучеството е обосновано чрез прилагане на 

управленски подходи, насочени към подобряване организацията на  грижите.  

 Задълбочено са описани и очертани параметрите на влияние на ос-новните групи 

фактори, оказващи влияние на различните видове те-кучество. 

 Изведени са водещите предиктори, имащи най-силно влияние върху намерението за 

промяна на работното място и професионален статус. 

 Аргументирана е необходимостта от прилагането на коригираща по-литика и прилагане 

на подходящи практически подходи за ограничаване на текучеството. 

 

Приноси с практико-приложен характер: 



 Представен е Модел на коригираща политика, който включва няколко подхода. 

Ефективността на Модела ще зависи от мениджърските умения на ръководните кадри в 

съчетанието на възможно най-много подходи. 

 Предложен е тристъпков практически Подход за идентифициране на проблеми и 

дейности за ограничаване на текучеството, подходящ за прилагане в сектори с висок 

интензитет и натоварване на медицинските сестри. 

 Предложеният Модел на професионално мениджърско управление включва 

комплекс от механизми, повишаващи удовлетвореността, изпълнението на които ще 

осигури възможност за привличането и задържането на висококвалифициран персонал. 

Разработеният дисертационен труд е  достатъчен по обем и може да се разглежда     

       като актуална научна работа с важни теоретични и практически приноси. Високо  

оценявам неговата оргиналност, както и задъбоченият анализ и считам, че той трябва да 

бъде представен пред институциите, към които авторката отправя препоръки, както и 

да намери място в различни научни форуми и списания за представяне на 

констатациите и резултатие, свързани с текучеството на медицински сестри , особено в 

секторите с висока интензивност на натоварване.  

   Приемам представеният автореферат, който в структурно отношение представя      

      съществените моменти от разработения дисертационен труд. Нямам  критични    

бележки. Ас. Мариана Николова покрива  напълно пpиетите от MУ- Варна изисквания 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. 

4.Лични впечатления 
        Познавам лично докторантката около 10 години и считам, че натрупаният 

практически     опит, както и преподавателските ѝ умения са създали възможност да 

бъде подбран актуален за страната проблем, разработването на който обогатява 

здравният мениджмънт и управлението на здравните грижи у нас. Придобитие умения 

чрез непрекъснато обучение в значителна степен допринася за критичния поглед на 

докторантката към изследвания проблем във всичките му аспекти. Инициативна, 

отзивчива и коректна ас. М. Николова притежава много добри умения за работа в екип 

и способност за вземане на самостоятелни и съгласувани решения, ориентирани към 

постигане на максимален ефект. Комуникативните ѝ умения, стремежът към постигане 

на резултати и високата ѝ мотивация за работа са отличителни черти, които я правят 

добър професионалист и изследовател.  

В заключение: Въз основа на професионалното развитие, научните и учебно-

преподавателски постижения  и съобразявайки се с критериите на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника към него и Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ - Варна, давам положително становище и 

убедено предлагам на уважаемото Научно жури докторантката Мариана Николова 

Димитрова с тема на дисертационния труд „Причини за текучество на 

медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа да придобие ОНС 

„Доктор” по научната специалност  „Управление на здравни грижи”. 

03.10.2016г. Гр. Варна                                                    

проф. Соня Тончева, дм 

Председател на НЖ 


