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от доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, дм 

  

 

Относно: дисертационен труд на Мариана Николова 

Димитрова,докторант на самостоятелна подготовка за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ . 

Област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; 

Професионално направление „Обществено здраве“  

Научна специалност „Управление на здравни грижи“   

Тема: Причини за текучество на медицинските сестри в сектори 

с висока интензивност на работа. 

Научен ръководител: Проф. Соня Тончева,дм 

Заселващата се тенденция за намаляване броя на медицинските 

сестри в България е изключително тревожна. Текучеството, което се дължи 

на различни фактори, както от икономическо, така и от чисто 

професионално естество поради многобройни проблеми в 

професионалното им развитие, тежките сектори в здравеопазването, 

успешното им реализиране извън пределите на страната не е достатъчно 

проучен в съществуващата литература. 

Мариана Николова е завършила базово медицинско образование със 

специалност медицинска сестра. През годините се е усъвършенствала 

непрекъснато като преминава през различни степени на обучение – 

„бакалавър“ , „магистър“ по УЗГ, придобива специалност „първични 

здравни грижи“ и „управление на здравни грижи“.   

Професионалният и път започва от Окръжна болница – гр. Смолян 

като медицинска сестра,преминава през различни звена в областта на 

здравеопазването като от 2001 г. до 2011 г. заема ръководна длъжност 

/старша и главна медицинска сестра/. От 2011 г. до сега е асистент в 

катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ при МУ – Варна. Богатият 

професионален опит на докторантката , работата ѝ като ръководител и 

участието ѝ в повече от 30 форми на продължаващо обучение – курсове, 

семинари, конференции, симпозиуми и други ѝ позволяват да има широк 

поглед върху изследвания проблем. 

 Темата на изследвания проблем е изключително актуална и 

разработването ѝ ще позволи да се анализират проблемите с текучеството 

и да се набележат мероприятия не само  от моментното решаване на 

проблема, а да се  изработи цялостен и системен стратегически подход. 

Дисертационният труд съдържа 217 страници, включващи 18 таблици, 110  

фигури, 7 приложения. Библиографията съдържа 233 литературни 



източника от които 89 на кирилица, 140 на латиница и 4 интернет 

източника. 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на катедрен 

съвет на Катедра по здравни грижи при МУ – Варна. 

Процедурата от зачисляването  на Мариана Николова като 

докторантка на самостоятелна подготовка до официалната защита е 

спазена и е съгласно правилника за развитие на АС на МУ – Варна. 

Дисертацията е правилно структурирана и е разработина в пет 

основни раздела: 

- Литературен обзор в 52 страници 

- Методика и организация на изследването 

- Собствени резултати и обсъждане 

- Практически подходи за ограничаване на текучеството при 

медицинските среди 

- Изводи и препоръки 

В глава първа – литературен обзор, докторантката е проучила 

задълбочено съществуващите проблеми като се позовава на различни 

източници, които не само изброява механично, но прави задълбочен анализ 

на проблемите свързани с текучеството. Професията на медицинска сестра 

изисква много задълбочени знания, усвояване на редица не особено 

привлекателни манипулации, издържливост, поради тежките звена за 

оказване на медицински грижи и адекватно заплащане на положения труд. 

Не на последно място е професионалното израстване, което едва в 

последните 10 години доведе частично до удовлетвореност от професията.  

Методиката и организацията на изследването са правилно подбрани 

и гарантират достоверност на проучването. 

Изпълнението на поставената цел – да се проучат взаимовръзките 

между характеристиките на работната среда и нагласите за текучество при 

медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа е 

гарантирано от задачите, които са адекватни и отговарят за изпълнението 

на целта. 

Работните хипотези са три, които са разработени, отчитайки 

доказване чрез научни проучвания опит за факторната обусловеност на 

текучеството на медицински сестри. 

Социологическото проучване е направено с две групи: - мед. сестри, 

работещи в звена с интензивна натовареност 

- експерти – гл. и старши мед. сестри на звена с интензивна 

натовареност. 

Изследването е направено в 3 етапа – 

I – формулиране на проблема 

II – пилотно проучване 

III – същинско проучване 

 



Използвани са исторически, социологически и статистически методи. 

За стематизиране, обобщаване, анализ и интерпретация на данните са 

използвани: 

Дисперсионен, корелационен, сравнителен, вариационен, 

регресионен и графичен анализи. 

В глава собствени резултати и обсъждане изключително интересно  и 

с особена значимост е образователната степен, която през годините се е 

променяла многократно, но функциите, натовареността, заплащането са 

едни и същи / средно – специално, полувисше, специалист, бакалавър /. 

Проучени са факторите, оказващи влияние върху текучеството: 

удовлетвореност, организацията на работата, взаимотношенията, 

възможността за кариерно развитие, организационно – управленските 

дейности, натовареността, професионалния стрес и др. 

Предложеният модел за коригираща политика за управление на 

текучеството има съществено значение като включва шест основни 

компонента: 

- включване на специфични защитни клаузи в договора 

- инвестиране в програми за обучение и повишаване на 

квалификацията 

- използване на стажантски програми за изграждане на собствени 

кадри 

- корекция в системите за възнаграждения 

- въвеждане системи за атестация 

- осигуряване възможности за  професионално и кариерно развитие 

Дисертантката е предложила регулярен мониторинг за установяване 

на нагласите за текучество в три стъпки: събиране на информация; анализ 

и оценка; коригиращо поведение. 

За ограничаване на текучеството е предложен модел за 

професионално мениджърско управление, който съдържа 5 основни групи 

фактори, влияещи върху текучеството. Предложеният модел включва 

комплекс от механизми, изпълнението на които ще осигури възможност за 

привличане и задържане на висококвалифициран персонал: 

- мероприятия, свързани с организационно управленски дейности 

- мероприятия, свързани с ролева неяснота и ролеви конфликти 

- натовареност 

- професионален стрес 

- удовлетвореност от работата 

Въз основа на задълбоченото научно изследване докторантката е 

направила и съществени изводи, които допринасят за решаване на 

проблема с текучеството на медицински сестри в звена с интензивно 

натоварване. Особено важен е изводът, че почти 50 %  от анкетираните 

имат нагласа за промяна на лечебното заведение / 40,90 % / или работа в 

чужбина / 43,60 % /.  



Приносите на дисертационния труд са изключително значими както 

от теоретичен аспект, така и с практико – приложен характер. 

Представеният модел на коригираща политика дава възможност на 

ръководствата на здравните звена да проявят мениджърските си умения за 

намаляване на текучеството. 

Тристъпковия практически подход за индентифициране на проблема 

и извършване на дейности за ограничаване на текучеството е подходящ за 

сектори с висок интензитет и натоварване на медицински сестри. 

Моделът на професионално мениджърско управление включва 

комплекс от механизми, изпълнението на които ще осигури привличането 

и задържането на висококвалифицирани специалисти. 

Отправните препоръки към болничните управления, МУ и БАПЗГ 

имат значителна роля в решаване на проблема с текучеството на 

медицински сестри не само в звената с интензивна натовареност, а изобщо 

с текучеството на медицински специалисти. 

Авторефератът съдържа всички компоненти на дисертационния труд 

и е структуриран съгласно правилата. Докторантката е представила 

необходимия брой публикации, свързани с темата като във всички е първи 

автор. 

Високата научна стойност на дисертационния труд, компетентно 

представената информация, съществените изводи и изключително 

значимите приноси определят неоспоримата научна стойност на  

дисертацията, поради което гласувам положително за присъждане на ОНС 

„доктор“ на Мариана Николова Димитрова по научна специалност 

„Управление на здравните грижи“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Изготвил становище:   ………………… 

            /Доц. д-р Н. Кръстева, дм/ 

 


