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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Професионалната удовлетвореност на лекарите е ключов проблем с
нарастващо значение в световен мащаб. Развитието на здравеопазването
поставя все по-сериозни изисквания пред тях и те могат да отговорят
подобаващо на повишените очаквания на обществото, ако са достатъчно
квалифицирани, мотивирани и удовлетворени от полагания от тях труд.
Необходимо е добро познаване не само на основните характеристики на
професионалната удовлетвореност и мотивацията за труд на лекарите в
болничните заведения, но и на ролята на различни социално-психологически и
социално-икономически фактори, оказващи пряко или опосредствано влияние
върху формирането и поддържането на удовлетвореността и мотивацията.
Касае се предимно за следните фактори: място в служебната йерархия и
възможности за кариера; инфраструктура на болничното заведение; използвана
съвременна апаратура; участие в управлението; неблагоприятни въздействия на
работната среда; организация на работата в болничното заведение; научноизследователска дейност; възможности за специализация и повишаване на
квалификацията; заплащане на труда; лична и колективна мотивация за труд;
междуличностни отношения на членовете на медицинския персонал взаимоотношения между началник и подчинени, между лекари-колеги, между
лекари и медицински сестри, между лекари и пациенти, и др.
Имайки предвид нарастващата обществена значимост на тази
интердисциплинарна проблематика за провеждането на успешна реформа в
българското болнично здравеопазване, ние решихме да проведем настоящото
системно проучване върху ролята на социално-икономическите и социалноикономически фактори за повишаване на професионалната удовлетвореност и
свързаната с нея мотивация на лекарите у нас.
Недостатъчната комплексност на редица съвременни чуждестранни
проучвания върху професионалната удовлетвореност на лекарите в болниците е
стимул за системно разработване на тази проблематика, която е особено
актуална за нашата страна в условията на все още реформиращата се система на
здравеопазването. Допълнително предизвикателство за нас представлява и
липсата на крупно социологическо изследване върху професионалната
удовлетвореност и мотивацията на болничните лекари у нас.
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящата разработка е да се проучат основните
характеристики на професионалната удовлетвореност и мотивацията на
лекарите в българските болници в условията на реформиращо се
здравеопазване като базисен компонент на качеството на здравното
обслужване.
За изпълнение на поставената цел ние си поставихме следните задачи:
1. Да анализираме съвременния български и чуждестранен опит по тази
интердисциплинарна проблематика с нарастващо медико-социална значимост.
2. Да проведем социологическо проучване при лекарите в областни и
общински български болници.
3. Да проучим основните демографски и професионални характеристики
на тези лекари.
4. Да анализираме основните характеристики на професионалната
удовлетвореност и на мотивацията за труд на тези лекари.
5. Да анализираме влиянието на основните социално-икономически и
социално-психологически фактори върху професионалната удовлетвореност и
на мотивацията за труд на тези лекари.
6. Да предложим система от възможни действия за повишаване на
професионалната удовлетвореност и на мотивацията за труд на лекарите в
българските болници като стимул за подобряване на качеството на здравното
обслужване на населението.
Обект и предмет на изследването
Обект на изследването в дисертационния труд са особеностите на
професионалната удовлетвореност и мотивацията на лекарите в някои
български областни и общински болнични заведения.
Предмет на изследването са мненията на представители на висшия
медицински персонал в български болнични заведения за връзката между
удовлетвореността от професията и качеството и ефективността на болничното
здравеопазване у нас.
Работна хипотеза
Социално-икономическите и социално-психологическите фактори на
болничната среда се асоциират с професионалната удовлетвореност и
мотивацията на българските лекари. Посоката и силата на тези зависимости
вероятно се влияят от различни социално-демографски, професионални,
психологически и други характеристики на лекарите.
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Ние проведохме социологическо проучване върху професионалната
удовлетвореност и мотивацията на лекарите, работещи в български болници.
Касае се за пряка анонимна анкета сред случайно подбрани лекари и лекарки,
работещи в пет областни и шест общински болници в Южна и Югоизточна
България, проведена през 2013 г. и 2015 г.
Разпределението на тези болници според броя на лицата, получили и
попълнили анкетните карти, е представено на табл. № 1. Общият брой на
лицата, получили анкетни карти, е 830, а общият брой на попълнените анкетни
карти - 612.
Таблица № 1. Разпределение на областните и общински болници според броя на
анкетираните лица
Болница

получили
анкетна карта

МБАЛ „Проф. д-р Стоян
Киркович“-Стара Загора
МБАЛ-Сливен
МБАЛ-Ямбол
МБАЛ-Пловдив
УМБАЛ-Стара Загора ЕАД
МБАЛ „Св. Екатерина“Димитровград
МБАЛ „Д-р Христо
Стамболски“-Казанлък
МБАЛ-Свиленград
МБАЛ „Д-р Димитър
Чакмаков“-Раднево
МБАЛ-Харманли
МБАЛ-Чирпан
Общо

Анкетирани лица
попълнили
% на попълнените
анкетна карта
карти

161

145

90,06

135
97
134
51

113
77
75
41

83,70
79,38
55,97
80,39

52

43

82,69

66

29

43,94

45

26

57,78

34

24

70,59

32
23
830

23
16
612

71,88
69,57
74,63

Разпределението на анкетираните лица по пол в няколко възрастови
групи се вижда на табл. № 2.
Таблица № 2. Разпределение на анкетираните лица по пол и възраст
Пол/Възраст
мъже
жени
Общо

25-30 г.
1
6
7

31-40 г.
18
25
43

41-50 г.
164
145
309

51-60 г.
84
97
181

61-70 г.
21
38
59

≥ 71 г.
4
9
13

общо
292
320
612
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Разпределението на анкетираните лица, работещи в тези пет областни и
шест общински болници, по пол се вижда на табл. № 3.
Таблица № 3. Разпределение на анкетираните лица в областните и общинските
болници по пол
Болници
областни
общински
Общо

Анкетирани лица
мъже
жени
216
235
76
85
292
320

общо
451
161
612

Ние използвахме следните изследователски методи:
1. Анализ на съдържанието на научни документи, публикувани у нас и в
чужбина през последните няколко години.
2. Социологическо проучване с помощта на пряка анонимна анкета.
ИНСТРУМЕНТАРИУМ:
Анкетната карта включва общо 31 въпроса, от които: пет - по отношение
на демографските и професионални показатели (пол, възраст, клинична област,
придобита клинична специалност, заемана ръководна (неръководна длъжност);
осем - позволяващи повече от един отговор; пет - с алтернативни отговори;
четири - изискващи степенуване на отделните отговори с приложена 5-степенна
Ликертова скала за оценка, според значимостта им за респондента, както и три
отворени въпроса (Приложение № 1).
Касае се за субективната индивидуална оценка на анкетираните лица за
общата им удовлетвореност от лекарската професия; за мотивацията им при
избора на професията и в хода на упражняването й; за ролята на научноизследователската дейност; за ръководството на болничното заведение, за
организацията на работата и за условията на труд в него; за бъдещата
професионална реализация, както и за престижа на лечебното заведение и за
възможностите за по-нататъшното му усъвършенстване.
Анкетната карта за научното изследване е разработена от изследователя
за целите на проучването. Апробирана е при 10 лекари.
3. Статистически методи:
а) Описателни: на количествени и качествени признаци
б) Аналитични: корелационен анализ (коефициент на Pearson)
Използуван е програмният продукт SPSS, verson 13.0.
в) Графичен анализ.
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4. СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Основните резултати от настоящото социологическо проучване
илюстрират
някои
съществени
особености
на
професионалната
удовлетвореност и мотивацията на българските болнични лекари в условията на
все още реформиращо се здравеопазване, оказващи несъмнено непосредствено
влияние върху качеството на здравното обслужване на населението.
4.1. Основни професионални характеристики
българските областни и общински болници

на

лекарите

в

Относителният дял на анкетираните лица според клиничната им област и
според придобитата специалност се вижда на фиг. № 1 и фиг. № 2.

Фиг. № 1. Процентно разпределение на анкетираните лица
според основната им клинична област

66%
60%
54%
48%
42%
36%
30%
24%
18%
12%
6%
0%

мъже

имат специалност

специализират

жени

нямат специалност

Фиг. № 2. Процентно разпределение на анкетираните лица
без и със специалност и в процес на специализация
8

Различията по отношение на придобиването на специалност от
анкетираните лица в областните и тези в общинските болици са
систематизирани на табл. № 4.
Таблица № 4. Разпределение на анкетираните лица без и със специалност
и в процес на специализация в областните и в общинските болници

без специалност
специализират
със специалност
Общо

областни болници
n
%
86
19,06
109
24,17
256
56,77
451
100,00

общински болници
n
%
11
6,83
13
8,08
137
85,09
161
100,00

общо
n
97
122
393
612

%
15,85
19,93
64,22
100,00

Разпределението на анкетираните лица според заетата административна
позиция в областните и общинските болници е показано на фиг. 3.

500
504

450
мъже

400

жени

общо

350
300
250

275
229

200
150
100
50
0

108
63

45

ръководна длъжност

неръководна длъжност

Фиг. № 3. Разпределение на анкетираните лица с ръководна и неръководна длъжност

4.2. Професионална удовлетвореност на лекарите в българските
областни и общински болници
Установява се преобладаване на общата удовлетвореност на лекарите от
упражняваната от тях професия, по-силно изразено в общинските, отколкото в
областните болници (фиг. № 4).
Налице е статистически значима разлика между мъжете и жените в
областните болници по отношение на общата им професионална
удовлетвореност (р<0,01). При мъжете се касае за по-висок процент на обща
удовлетвореност (53,20%), а при жените - на обща неудовлетвореност (60,50%).
9

Между общата удовлетвореност от лекарската професия и заемането на
ръководна административна длъжност в областната болница съществува
статистически достоверна корелация (р<0,05).
общо удовлетворени

общо неудовлетворени

80,0%
70,0%

75%

60,0%
50,0%

60%

40,0%
30,0%

40%

20,0%

25%

10,0%
0,0%
областни болници

общински болници

Фиг. № 4. Процентно разпределение на общата професионална удовлетвореност
на лекарите в областните и в общинските болници

Средната степен на удовлетвореността на анкетираните лица от
лекарската професия в областните болници е 55,9±22,1 (фиг. № 5). Разликата
между показателите „обща удовлетвореност от професията“ и „степен на
удовлетвореност (респ. на неудовлетвореност) от професията“ на анкетираните
лица е статистически достоверна (р<0,001).

Фиг. № 5. Степен на удовлетвореност от лекарската професия
в областните болници

Средната оценка на удовлетвореността на анкетираните лица от
настоящата работа в областните болници е илюстрирана на фиг. № 6.
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Фиг. № 6. Средна оценка на удовлетвореността от настоящата работа

Средната степен на обща удовлетвореност на удовлетворените от
професията лица е 65,5±19,9, а тази на неудовлетворените - 40,6±16. Заемането
на ръководна длъжност от лекарите е свързано с по-ниска степен на обща
удовлетвореност (76,60%) в сравнение със заемането на неръководна длъжност
(84,30%).
Средната степен на професионална удовлетвореност на лекарите на
ръководна длъжност е 61,9±25,6, а на останалите лекари - 54,4±20,9, като тази
разлика е статистически значима (р<0,01).
Налице е статистически достоверна разлика между анкетираните лица по
отношение на заемането на ръководна длъжност, от една страна, и
индивидуалната им оценка на удовлетвореността от работата, от друга
(р<0,05). Ръководните кадри в областната болница посочват по-висока средна
оценка на удовлетвореност от работата (62,2±26,1) в сравнение с техните
колеги (55,5±25,3).
Степента на разминаване на конкретните очаквания от лекарската
професия на анкетираните лица в областните и в общинските болници с
реалността, оценено по петстепенна скала (от „много силно“ до „много слабо“)
е съпоставена по отношение на пет основни характеристики.
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много силно

силно

нито силно, нито слабо

слабо

много слабо

11%
20%
17%

28%

24%

Фиг. № 7. Разминаване по отношение на упражняването на професията
на съвременно ниво в областните болници

Касае се за упражняване на лекарската професия чрез диагностични и
терапевтични методи и апаратура на съвременно ниво (фиг. № 7 и фиг. № 8);
получаване на обществено уважение (фиг. № 9 и фиг. № 10); работа с колеги на
високо професионално ниво (фиг. № 11 и фиг. № 12); придобиване на добър
материален статус (фиг. № 13 и фиг. № 14) и развиване на собствения си
капацитет (потенциал) (фиг. № 15 и фиг. № 16).

много силно

силно

нито силно, нито слабо

1%

слабо

много слабо

9%

28%
24%

38%

Фиг. № 8. Разминаване по отношение на упражняването на професията
на съвременно ниво в общинските болници
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Вижда се сходство между областните и общинските болници по
отношение на сумарния относителен дял на оценките на анкетираните лица за
много силно и силно разминаване във връзка с упражняването на професията на
съвременно ниво (27% спрямо 33%).

много силно

силно

нито силно, нито слабо

слабо

много слабо

10%
17%
17%

23%
33%

Фиг. № 9. Разминаване по отношение на получаването на обществено
уважение в областните болници
много силно

силно

нито силно, нито слабо

слабо

много слабо

4%

9%

22%
20%

45%

Фиг. № 10. Разминаване по отношение на получаването на обществено
уважение в общинските болници
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20%
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30%

Фиг. № 11. Разминаване по отношение на работата с колеги на
високо професионално ниво в областните болници
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14%

28%
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Фиг. № 12. Разминаване по отношение на работата с колеги на
високо професионално ниво в общинските болници
много силно

силно

нито силно, нито слабо
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11%
12%
32%

18%

27%

Фиг. № 13. Разминаване по отношение на постигнатия достатъчно
добър материален статус в областните болници
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силно

нито силно, нито слабо

10%

слабо

много слабо

15%

5%

32%

38%

Фиг. № 14. Разминаване по отношение на постигнатия достатъчно
добър материален статус в общинските болници

Значителен брой респонденти в общинските болници (24 души) споделят
за силно и дори - за много силно разминаване (62 души) по отношение на
материалния им стандарт (фиг. № 14).
много силно

силно

нито силно, нито слабо

слабо

много слабо

16%

15%

21%

23%
25%

Фиг. № 15. Разминаване по отношение на развитието на собствения
капацитет в областните болници
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10%

6%
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много слабо

8%

29%

47%

Фиг. № 16. Разминаване по отношение на развитието на собствения
капацитет в общинските болници

Налице е значителна разлика между областните и общинските болници
по отношение на сумарния относителен дял на оценките на анкетираните лица
за много слабо и слабо разминаване във връзка с постигнатия достатъчно добър
материален статус (59% спрямо 15%) и във връзка с развитието на собствения
капацитет (16% спрямо 38%).
4.3. Мотивация за труд на лекарите в българските областни и
общински болници
Мотивационните фактори при избора на лекарската професия са
непосредствено свързани с постигната впоследствие професионална удовлетвореност на хората.
Отговаряйки на въпроса: „В каква степен повлияха вашия избор на
лекарската професия“, анкетираните лица в областните и в общинските
болници избират поне един от следните шест основни мотива, оценени по
петстепенна скала (от „много голяма“ до „никаква“ роля):
a) престиж на професията (фиг. № 17);
б) добро заплащане (фиг. № 18);
в) възможности за лична изява и професионално израстване (фиг. № 19);
г) семейна традиция (фиг. № 20);
д) лични преживявания, свързани с професията (фиг. № 21), и
е) добро обществено положение (фиг. № 22).
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Фиг. № 17. Мотивираща роля на престижа на професията
при избора на лекарската професия
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Фиг. № 18. Мотивираща роля на доброто заплащане при избора на лекарската професия
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Фиг. № 19. Мотивираща роля на възможностите за лична изява и
професионално израстване при избора на лекарската професия
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Фиг. № 20. Мотивираща роля на семейната традиция при избора на лекарската професия

Прави впечатление значителният относителен дял на неопределените
оценки („нито голяма, нито малка“ роля) от страна на анкетираните лица от
областните болници - между 20,40% и 35,30%. Оценката на анкетираните лица
за „никаква“ мотивационна роля е изключително рядка - под 1% при пет
мотивационни фактора и само 3,20% - при фактора „семейна традиция“ (фиг. №
20). Групирането на смислово близките оценки („много голяма“ с „голяма“ и
„малка“ с „никаква“) откроява водещото място на мотивационния фактор
„добро заплащане“ (с общо 66,20% от оценките „много голяма“ и „голяма“ и
само с общо 13,50% от оценките „малка“ и „никаква“) (фиг. № 18). В
общинските болници „престижът на професията“ играе най-силна („много
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голяма“ и „голяма“) мотивираща роля, повлиявайки избора на професията при
общо 114 респонденти (при общо 70,81% от случаите) (фиг. № 17).
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Фиг. № 21. Мотивираща роля на личните преживявания, свързани с професията,
при избора на лекарската професия
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24%
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Фиг. № 22. Мотивираща роля на доброто обществено положение
при избора на лекарската професия

Съществува корелация между мотивационните фактори, повлияли
първоначално избора на лекарската професия на анкетираните лица в
областните болници и постигнатата от тях професионална удовлетвореност,
само по отношение на фактора „лични преживявания, свързани с професията“
(р<0,01). При лицата, според които този фактор играе „много голяма“ и
„голяма“ мотивационна роля, средната степен на професионална
удовлетвореност е 53,3±21,5, а при онези, при които този фактор не играе
никаква или играе само малка мотивационна роля, средната степен на
професионална удовлетвореност е 54,3±21,9.
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Само 14 анкетирани лица (3,10%) в областните болници и общо 151 лица
(93,79%) в общинските болници споделят, че в тяхното лечебно заведение не се
извършва научно-изследователска работа (НИР). Само 102 лекари и лекарки
(22,60%) в областните болници се занимават непосредствено с НИР.
Съществува статистически значима разлика между изследователите и
останалите лица в областните болници само по отношение на удовлетвореността им от работата (р<0,05). Тези, които се занимават с НИР, са поудовлетворени (62,3) от останалите свои колеги (55,2).
Лекарите в oбластните болници, където има политика за информиране за
новостите в науката, са статистически достоверно по-удовлетворени от онези,
които остават недостатъчно информирани (р<0,001). Общата професионална
удовлетвореност на информираните лекари е 60,1±22,6, а удовлетвореността им
от работата - 63,3±23,3, докато при другите лекари общата професионална
удовлетвореност е 52,4±21,1, а удовлетвореността от работата - 51,5±26,2.
Между провеждането на НИР и постигането на професионална
удовлетвореност на лекарите има статистически значима корелация (р<0,05).
Удовлетвореността от работата при лекарите в oбластните болници,
където се провежда НИР, е по-висока (70,7±19,5) от тази при лекарите, в чиито
oбластни болници не се провежда НИР (56,4±25,6).
Разпределението на положителните и отрицателните отговори на 25
анкетирани лица в общинските болници на въпроса за приносите на НИР в
тяхното болнично заведение е представено на фиг. № 23.
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Фиг. № 23. Приноси на НИР за висшия персонал на общинските болници

Налице е известно сходство на съотношенията между отговорите
анкетираните лица на въпросите, посветени на ролята на НИР повишаването на квалификацията на персонала (3,17:1) и на нивото
непосредствената практическа работа (2,57:1), както и за информирането
новостите в науката (2,13:1).
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Професионалната удовлетвореност се влияе от кариерното развитие на
лекарите в oбластните болници (р<0,001). Стойностите на общата
удовлетвореност от професията (63,5±22,7) и удовлетвореността от работата
(67,1±22,3) са високи, когато кариерното развитие се подкрепя активно. Ако не
се стимулира кариерното развитие, стойностите на общата удовлетвореност от
професията и на удовлетвореността от работата са по-ниски - 52,5±20,9 и
52,4±25,7.
4.4. Влияние на някои социално-икономически фактори върху
професионалната удовлетвореност на лекарите в българските областни и
общински болници
Лекарите в общинските болници са удовлетворени в различна степен от
грижите на болничното ръководство за квалификацията им (фиг. № 24).
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Фиг. № 24. Степен на удовлетвореност от грижите на болничното
ръководство за квалификацията на персонала

Оценката на действията в отделението за поддържане и повишаване на
квалификацията на лекарите в общинските болници е показана на фиг. № 25.
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Фиг. № 25. Оценка на действията в клиниката/отделението за поддържане
и повишаване на квалификацията на персонала
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Повишенията на качеството на клиничната дейност и на професионалната
квалификация влияят статистически значимо благоприятно върху удовлетвореността от работата и от лекарската професия на лекарите в областните
болници (р<0,001). При повишаване на квалификацията общата
удовлетвореност от професията е 60,2±22,7, а удовлетвореността от работата 63,8±23,7. При липса на такова повишаване средната удовлетвореност от
професията е 52,3±20,9, а от работата - 51,2±25,8. При лекарите от първата
група средната степен на общата удовлетвореност от професията е 59,8±22,5, а
на удовлетвореността от работата - 62,1±24,1, докато при лекарите от втората
група тези стойности са съответно 52,5±21,2 и 52,3±26,1.
Докато удовлетвореността на лекарите преобладава значително по
отношение на организацията на работата в общинската болница и на
ръководството на болницата, то неудовлетвореността на тези анкетирани лица
от заплащането на труда им е близо два пъти по-силно изразена от
удовлетвореността им. Като цяло относителните дялове на положителните
отговори на въпросите за удовлетвореността от условията на работа в
общинските болници на анкетираните лица са съпоставени спрямо
отрицателните отговори на фиг. № 26.
Влиянието на постоянното повишаване на квалификацията върху
удовлетвореността от работата на анкетираните лица в общинските болници е
илюстрирано на фиг. № 27; това на заплащането на труда - на фиг. № 28; това
на организацията на работа в болницата - на фиг. № 29; това на
администрирането на дейностите в болницата - на фиг. № 30; това на
съобразяването с клиничните пътеки - на фиг. № 31 и това на баланса между
работата в болницата и личния живот - фиг. № 32. Умерените оценки
доминират по отношение на всички тези социално-икономически фактори,
макар че относителният им дял варира значително - между 39% и 61%.
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Фиг. № 26. Съпоставка на резултатите за удовлетвореността на
анкетираните лица от различните условия на работа в общинските болници
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Фиг. № 27. Влияние на повишаването на квалификацията върху удовлетвореността
от работата на анкетираните лица в общинската болница
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Фиг. № 28. Влияние на заплащането на труда върху удовлетвореността
от работата на анкетираните лица в общинската болница
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Фиг. № 29. Влияние на организацията на работа върху удовлетвореността
от работата на анкетираните лица в общинската болница
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Фиг. № 30. Влияние на администрирането на дейностите в общинската болница
върху удовлетвореността от работата на анкетираните лица
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Фиг. № 31. Влияние на съобразяването с клиничните пътеки върху
удовлетвореността от работата на анкетираните лица в общинската болница
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54%
48%
42%
36%
30%
24%
18%
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57%

14%
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умерено

слабо
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Фиг. № 32. Влияние на баланса между работата в общинската болница и
личния живот върху удовлетвореността от работата на анкетираните лица
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Трите най-значими насоки за промени в системата на болничната дейност
според респондентите в общинските болници, ако те заемат подходяща за целта
ръководна позиция в болничната йерархия, са систеамтизирани на фиг. № 33.
24%

по-добър контрол върху дейността на
персонала
спешно попълване на отделения/клиники
със специалисти

21%

18%

програма и действия за развитие на
лекарите
подобряване на болничния бит

обновяване на апаратурата и
инструментариума

15%

12%

9%

въвеждане на нови методи

подобряване взаимоотношенията в
колектива
по-отзивчиво, любезно отношение към
пациентите
по-добра информация за болните

6%

3%

0%

Фиг. № 33. Приоритети на анкетираните лица в бъдещата им дейност
при ръководна позиция в болничната йерархия

Отговорите на отворените въпроси в анкетата за влиянието на някои
социално-икономически фактори върху професионалната удовлетвореност и
мотивацията на лекарите в болниците представляват категорични оценки на
функционирането на болничното здравеопазване у нас през последните години
и на перспективите за подобряването му.
Бихме посочили само някои от най-типичните отговори на отделните
отворени въпроси.
„Бих желала да се промени моделът на здравното осигуряване чрез
въвеждане на лични осигурителни сметки, улесняване на достъпа до специалисти и
по-широко застъпване на истинската профилактика - диета, двигателен режим,
вреда от тютюна, алкохола, излъчването от компютри и др.“.
„Да се инвестира в отделенията, които са се утвърдили в съответната
специалност и носят приходи за болницата от клинични пътеки“.
„Да се изпълняват на 100% клиничните пътеки и да се актуализират
ежегодно с процента на инфлация“.
„Да се предложат мерки за увеличение на заплащането на реално
работещите лекари, а не - на фантомите“.
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„Да се обърне внимание на безопасността на обслужващия персонал по време
на работа с агресивни пациенти и техните близки“.
„Необходими са спешни мерки за задържането на младите лекари в
България“.
„Подобряване на инструментариума, посещение на международни конгреси и
срещи, подобрение на организацията на работата в болницата“.
„Нивото на българските лекари не отстъпва на това западните колеги, само
че системата на заплащане от РЗОК е порочна. Ние не сме слуги на пациентите, а
квалифицирани хора с достойнство!“.
„Не смятам, че превръщането ни в книжници-администратори,
счетоводители и т. нар. писари помага на пряката ни работа като лекари,
непрекъснато доказващи, че вършат своята работа“.
Да се повишава квалификацията на лекарите и медицинските сестри, като
БЛС и ръководството на болницата инвестират в обучението им“.
„По-тясно сътрудничество със социалните служби, финансиране на
следдипломната квалификация на лекарите, напр. чрез курсове в страната и
чужбина“.
„Добра информираност на населението относно диагностичните, лечебни и
консултантски възможности на болницата“.

4.5. Влияние на някои социално-психологически фактори върху
професионалната удовлетвореност на лекарите в българските общински
болници
Влиянието на взаимоотношенията между колегите като основен елемент
на психоклимата в отделението на общинската болница върху
удовлетвореността от работата на анкетираните лица е оценено по петстепенна
скала и е представено на фиг. № 34.

Фиг. № 34. Влияние на взаимоотношенията в отделението на общинската
болница върху удовлетвореността от работата на анкетираните лица
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Ежедневното настроение на анкетираните лица се влияе в различна
степен както от някои техни взаимоотношения в общинската болница, така и от
обстановката в страната (фиг. № 35).
от взаимоотношения в семейството
от взаимоотношения с пациентите
от взаимоотношения с началниците
от взаимоотношения с колегите
от социално-икономическото състояние на страната

22%
30%

10%

14%
24%

Фиг. № 35. Фактори, влияещи на ежедневното настроение
на анкетираните лица в общинските болници

Преобладават мненията на анкетираните лица, които отново биха избрали
професията „медицина“ за своята житейска реализация (130 или 80,75% от
случаите) (фиг. № 36), макар че според собствената им оценка броят и
относителният дял на тези лекари и лекарки, които са общо удовлетворени от
професията си, са по-малки (121 или 75,15% от случаите).
да

не

не мога да преценя

10%

81%

9%

Фигура № 36. Желание на анкетираните лица за избор на същата професия на лекар
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15%
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Фиг. № 37. Препоръка на анкетираните лица към децата им да учат медицина

Фиг. № 37 съпоставя възможната препоръка на здравните работници към
децата им да се насочат или не към лекарската професия. Тя отразява както
постигнатата от самите анкетирани лица цялостна професионална
удовлетвореност, така и съвпадението на очакванията за бъдещето в младата
възраст с действителността в зрялата възраст.
Семантичният анализ на отговорите на отворените въпроси в анкетата по
някои социално-психологически въздействия върху лекарите в болниците
установява известно сходство на критичните оценки на анкетираните лица
спрямо системата на болничното здравеопазване в условията на непрекъснато
провеждаща се реформа у нас. По-долу посочваме само някои от тези отговори.
„Рушенето на традиции и липсата на стратегия водят до хаос и загуба на
ценни специалисти, създавани с години. Медицината е екипна професия. Лидерите в
болницата се създават с години и техните качества и морал се мултиплицират в
колектива“.
„Очакваме по-голямо уважение към труда на медицинския персонал“.
„Необходима е по-спокойна атмосфера в нашата МБАЛ като цяло“
„Да се намали стресът, създаван от НЗОК (РЗОК)“
„Трябва да се подобри комуникацията между отделните звена на
болницата“.
„Да се промени отношението на средствата за масова информация към
медицинското съсловие“.
„Да не се инкриминира лекарската професия от мас-медиите“.
„Да се прекрати оплюването на лекарската професия по медиите - това води
до нейната девалвация“.
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Неблагоприятният психоклимат в колектива на болничното заведение в
съчетание с разнообразни увреждащи социално-икономически фактори на
болничното ежедневие допълнително затруднява дейността на медицинския
персонал и не позволява трайното повишаване на качеството и ефективността
на медицинското обслужване.

5. ОБСЪЖДАНЕ
Нашите резултати показват някои различия с публикуваните данни на
авторите от България и от чужбина.
През периода между 1972 и 1975 г. научен колектив в новосъздадения
Научно-изследователски институт по социална медицина и организация на
здравеопазването (НИИСХОЗ) с автор и главен изпълнител д-р Здравка Тонева
провежда представително за страната изследване на общественото мнение
относно медицинското обслужване на населението (З. Тонева, 1977).
Специално внимание се обръща и на лекарите в българските болници като
фактор за формирането на мнението на пациентите за болничната помощ.
Мненията на лекарите в болниците относно организацията на работата и
подкрепата на болничното ръководство за повишаване на квалификацията
влияят върху професионалната им удовлетвореност и индиректно - върху
взаимоотношенията им с пациентите.
Редица автори проучват разнообразни фактори, влияещи върху
удовлетвореността на болните от болничната медицинска помощ, и връзката им
със статуса и мненията на лекуващите лекари в съответните университетски,
областни и общински болници в България (Т. Иванова и Н. Данова, 2007; Н.
Данова и съавт., 2010; М. Ганова-Йоловска и съавт., 2010 и др.).
Ние установяваме преобладаване на удовлетвореността спрямо
неудовлетвореността на лекарите и лекарките в анализираните областни и
общински болници. На фона на споделяните разочарования от
неблагополучията в болничното здравеопазване у нас през последните години
тези резултати свидетелстват за устойчива положителна нагласа на
анкетираните лица към непосредствената им професионална дейност.
Условията на труд, заплащането на положения труд, организацията на
работата в болничното заведение и възможностите за повишаване на
квалификацията на персонала са сред главните социално-икономически
фактори, влияещи върху професионалната удовлетвореност на анкетираните
лица.
Ние откриваме някои значителни различия между анкетираните лекари,
работещи в областните и тези, работещи в общинските болници, по отношение
на разминаването на очакванията им от лекарската професия и действителната
ситуация в тези лечебни заведения. Поради семантическата близост на
конкретните четири степени на това разминаване, ние ги обединихме в
следните две групи: „много силно“ и „силно“, от една страна, и „много слабо“ и
„слабо“ разминаване, от друга страна.
29

Налице е значителен относителен дял на отговорите на анкетираните
лица в областните болници (48%) за „много слабо“ и „слабо“ разминаване, от
една страна, и сравнително малък относителен дял на отговорите за „много
силно“ и „силно“ разминаване (28%), от друга страна, относно упражняването
на лекарската професия на съвременно ниво. Подобни са резултатите и по
отношение на получаването на обществено уважение от страна на анкетираните
лица в областните болници - за „много слабо“ и „слабо“ разминаване
съобщават 50%, а за „много силно“ и „силно“ разминаване - 27% от лекарите и
лекарките. Що се касае за работата с колеги на високо професионално ниво,
отговорите за „много силно“ и „силно“ разминаване на анкетираните лица и в
двата типа болници са с по-голям относителен дял в сравнение с тези за „много
слабо“ и „слабо“ разминаване - съответно 40% спрямо 30% в областните и 36%
спрямо 26% - в общинските болници.
Съпоставянето на мненията за придобиването на добър материален статус
на лекарите и лекарките в областните болници с тези на анкетираните лица в
общинските болници по отношение на самооценката на разминаването на
очакванията им с реалността показва значителни различия, което поставя
въпроса за действителния социално-икономически статут на тези основни
лечебни заведения в България през последните години. Значителният
относителен дял на отговорите на анкетираните лица в областните болници
(59%) за „много слабо“ и „слабо“ разминаване и незначителният относителен
дял на отговорите (23%) за „много силно“ и „силно“ разминаване ярко
контрастират с тези в общинските болници - съответно за „много слабо“ и
„слабо“ разминаване (15%) и за „много силно“ и „силно“ разминаване (53%).
Ние установяваме по-голям относителен дял на отговорите на
анкетираните лица в общинските болници (37%) за „много силно“ и „силно“
разминаване, отколкото на тези за „много слабо“ и „слабо“ разминаване по
отношение на развиването на собствения капацитет на висшия медицински
персонал в тези лечебни заведения.
Основните
социално-психологически
фактори,
които
оказват
непосредствено влияние върху професионалната удовлетвореност на лекарите,
са взаимоотношенията между колегите и в семейството, както и
недобронамереното отношение на средствата за масова информация към
лекарското съсловие.
Като цяло, мотивацията за работа на лекарите и лекарките се влияе посилно от заплащането на труда в областните болници, а от престижа на
професията - в общинските болници.
Получените от нас резултати разкриват значителни различия по
отношение на мотивиращата роля на шест различни мотивиращи фактора при
избора на професията на лекар между анкетираните лекари в областните
болници и колегите им в общинските болници. Поради семантическото
сходство на изразеността на ролята на тези мотивационни фактори, ние
обединихме нейната оценка в следните две групи: „много голяма“ и „голяма“
роля, от една страна, и „малка“ и „никаква“ роля, от друга страна.
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Престижът на професията играе „много голяма“ или „голяма“ роля при
60% от анкетираните лица в общинските болници и само при 29% от колегите
им в областните болници. От друга страна, само 4% от лекарите в общинските
болници споделят, че престижът на професията не играе „никаква“ или играе
само „малка“ роля при избора им на професия. За разлика от тях, 36% от
лекарите в областните болници споделят същото мнение.
Подобни са самооценките на анкетираните лица в общинските болници и
по отношение на фактора „възможности за лична изява и професионално
израстване“ при избора на лекарска професия. Общо 62% от лекарите в тези
болници определят ролята на този мотивационен фактор като „много голяма“
или „голяма“, а само 11% - като „малка“ или „никаква“. От друга страна,
относителният дял на анкетираните лица в областните болници, според които
този фактор играе „много голяма“ или „голяма“ роля при избора на професията,
е малко по-голям от този на лекарите в тези болници, според които създаваните
възможности за лична изява и професионално израстване не играят „никаква“
или играят само „малка“ мотивираща роля (32% спрямо 32%).
Относителният дял на анкетираните лица в областните болници, според
които доброто заплащане играе „много голяма“ или „голяма“ роля, е 2,13 пъти
по-голям от този на колегите им, според които то не играе „никаква“ или играе
само „малка“ роля при избора им на професия (66% спрямо 31%).
Относителният дял на анкетираните лица в общинските болници, според които
доброто заплащане не играе „никаква“ или играе само „малка“ роля, е 1,74 пъти
по-голям от този на колегите им, според които то играе „много голяма“ или
„голяма“ роля при избора им на професия (36% спрямо 21%).
Подобни са резултатите и по отношение на фактора „семейна традиция“.
Относителният дял на анкетираните лица в областните болници, според които
семейната традиция играе „много голяма“ или „голяма“ роля, е 2,30 пъти поголям от този на колегите им, според които то не играе „никаква“ или играе
само „малка“ роля при избора им на професия (53% спрямо 23%).
Относителният дял на анкетираните лица в общинските болници, според които
семейната традиция не играе „никаква“ или играе само „малка“ роля, е дори
4,33 пъти по-голям от този на колегите им, според които тя играе „много
голяма“ или „голяма“ роля при избора им на професия (65% спрямо 15%).
Доброто обществено положение на лекаря играе сходна мотивираща роля
за анкетираните лекари в областните болници. Относителният дял на тези от
тях, според които доброто обществено положение играе „много голяма“ или
„голяма“ роля, е 2,50 пъти по-голям от този на колегите им, според които този
фактор не играе „никаква“ или играе само „малка“ роля при избора им на
професия (50% спрямо 20%). Относителният дял на анкетираните лица в
общинските болници, според които доброто обществено положение играе
„много голяма“ или „голяма“ роля, е 3,29 пъти по-голям от този на колегите им,
според които то не играе „никаква“ или играе само „малка“ роля при избора им
на професия (46% спрямо 14%).
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Сравнително по-малки различия между анкетираните лица в двата типа
лечебни заведения са налице по отношение на самооценките им за
мотивационния фактор „лични преживявания, свързани с професията“.
Относителният дял на анкетираните лекари в областните болници, според
които личните преживявания, свързани с професията, играят „много голяма“
или „голяма“ роля, е 2,24 пъти по-голям от този на колегите им, според които
този фактор не играе „никаква“ или играе само „малка“ роля при избора им на
професия (47% спрямо 21%). Относителният дял на анкетираните лица в
общинските болници, според които този фактор не играе „никаква“ или играе
само „малка“ роля при избора им на професия, е 1,45 пъти по-голям от този на
колегите им, според които той играе „много голяма“ или „голяма“ роля, то
(45% спрямо 31%).
Полезността на провеждането на НИР не се оценява в достатъчна степен
от анкетираните лица, особено от тези, които работят в общинските болници.
Мотивационните фактори при избора на лекарската професия са
непосредствено свързани с постигната впоследствие професионална
удовлетвореност на лекарите в болницата. Проучването на мотивационните
фактори при 75 лекари, специалисти по психиатрия, неврология и обща
медицина в България показва водещото място на повишаването на заплатата,
подобряването на условията на труд и потребността от по-големи правомощия
(С. Цветкова и съавт., 2011).
Социологическото изследване при 16 лекари в терапевтично отделение в
болница в Пловдив показва, че мотивацията им за труд се влияе от финансови и
нефинансови стимули (Б. Лефтерова и Д. Димитрова, 2011). На първо място е
адекватното материално възнаграждение, следвано от възможността за
професионално развитие, здравословните и безопасни условия на труд и
възможността за обучение (квалификация).
Резултатите от анонимна анкета на непреднамерено подбрани 1015
лекари в България през м. септември 2007 г. показват, че 33% от анкетираните
лица изобщо не са удовлетворени от здравната реформа, 40% са средно са
удовлетворени, а 27% са ниско удовлетворени (Т. Веков, 2008). Най-важните
препоръки на лекарите са следните: по-добро заплащане на медицинския
персонал (610 души или 60,10%); свободен избор на здравноосигурителни каси
и фондове (609 души или 60%); по-бързо медицинско обслужване (597 души
или 58,82%); по-квалифицирани мениджъри в здравеопазването (542 души или
53,40%); по-прецизна организация на медицинския труд (540 души или 53,20%)
и по-висока квалификация на лекарите (406 души или 40% от случаите).
При обзора на проучванията върху удовлетвореността от кариерата при
жените-лекарки в САЩ се установява, че независимо от сходната обща
удовлетвореност на жените и мъжете (съответно от 73,4% (между 56,4% и 90%)
и 73,2% (между 59% и 90%), жените по-често се опасяват от липсата на време
за общуване с болните, колегите и семейството, те са по-малко удовлетворени
от менторското отношение и подкрепата спрямо тях, както и от възможностите
за кариерно развитие, признанието и заплащането (R. Rizvi и съавт., 2012).
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При социологическото проучване по отношение на 10 различни аспекта
на удовлетвореността от професията и от живота при 1448 лекари от болници в
Германия и при 484 лекари в болници в Норвегия, J. Rosta и съавт. (2009)
установяват по-високи средни показатели при тези в Норвегия, отколкото при
тези в Германия: професионална удовлетвореност (5,09 спрямо 4,55) и
удовлетвореност от живота (5,31 спрямо 5,15). Лекарите в Норвегия са
статистически значимо по-удовлетворени по отношение на следните седем
аспекта на работата си: „свобода на избор на собствен метод на работа“ (5,00
спрямо 4,72), „възможности за използване на собствените умения“ (5,49 спрямо
5,01), „физически условия за работа“ (4,62 спрямо 4,08), „получено признание
за добри постижения“ (4,83 спрямо 4,26), „работна ситуация като цяло“ (5,57
спрямо 4,64), „работни часове“ (4,39 спрямо 3,39) и „заплащане на труда“ (4,70
спрямо 3,70). Общата удовлетвореност от живота и възрастта, но не и полът, са
положително свързани с професионалната удовлетвореност на лекарите в двете
страни.
D. A. Menchik и D. O. Meltzer (2010) прилагат мултивариационен анализ и
анализ на социалните мрежи за изследване на ролята на новопридобитите
знания на лекарите по повишаване на самооценката им в шест болници в САЩ
с различно ниво на престижност. В болниците с нисък престиж лекарите
подобряват репутацията си чрез четене на научни списания със сравнително
широк обхват, докато в болниците с висок престиж мнението за лекарите се
обвързва със степента на елитност на университета, който те са завършили. От
значение е и оценката за работата с болните. Лекарите в най-престижните
болници, които се ангажират в по-голяма степен с клиничните дейности,
получават по-малко признание от техните колеги.
В резултат на анкетно проучване при лекари в Швейцария анализът на
33% от респондентките и на 6% от респондентите показва провеждането на
специализации под формата на непълен работен ден поне веднъж през
професионалната им кариера (L. T. Heuss и C. Haenggeli, 2003). Освен това 24%
от акредитираните 1503 болнични институции обявяват поне едно място за
подобни специализации. Тази практика вече се е утвърдила в Швейцария и се
прилага по-често, отколкото в страните на Европейския съюз.
През 2009 г. при петото по ред проспективно анкетно проучване на
кариерното развитие на лекарите в Швейцария SwissMedCareer Study участват
579 анкетирани лица, представляващи 81,4% от първоначалната извадка от
2001 г. (B. Buddeberg-Fischer и съавт., 2010). Установява се, че лекарките са с
по-висока честота на безработица, но с по-малки възможности за успешна
кариера и за подкрепа за професионалното развитие в сравнение с лекарите.
Освен това те напредват в по-малка степен по отношение на квалифицирането
си като специалисти и работят по-често в по-малки болници или в системата на
частната амбулаторна практика, отколкото лекарите.
В хода на социологическо проучване на 546 лекари в университетска
болница в Испания, C. Carrillo-García и съавт. (2013) установяват
удовлетвореност от работата си при 77,2% от случаите. Налице е силно
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изразена феминизация по всички медицински дисциплини и по-високо ниво на
професионална удовлетвореност при жените, отколкото при мъжете. Тази
удовлетвореност е по-силно изразена при лекарите във възрастта между 20 и 30
г. и във възрастта над 61 г., отколкото при тези на средна възраст, при които е
наблюдават и по-високи нива на неудовлетвореност от професията.
В рамките на крупно национално проучване върху 1917 лекари в болници
в Германия, J. Rosta и A. Gerber (2008) установяват средна професионална
удовлетвореност от 44,3. Тя е най-висока при радиолозите (47,6), а най-ниска при хирурзите (43,0), като е под средната за страната при уролозите (43,5) и
интернистите (43,7). Регресионният анализ показва, че по-младите лекари и
тези със статут на начинаещи лекари са статистически значимо
неудовлетворени (съответно B=-1,45; p=0,031 и B=-4,97; p=0,0001). Следните
оценки на професионалната удовлетвореност са с най-ниски средни стойности:
„работни часове“ (3,25), „заплащане на труда“ (3,59), „физически условия за
работа“ (3,96) и „признание за добра работа“ (4,08).
При анкетното проучване на 1424 специализанта в Испания на средна
възраст от 28,4±3,2 г. се установява, че помощта от научните ръководители,
улесненията при разработването на дисертационния труд, работното време с
продължителност под 40 часа седмично и подходящият брой на катедрените
съвещания са основните фактори, влияещи върху удовлетвореността от
следдипломното обучение (L. E. Ayala-Morillas и съавт., 2014). Дейностите,
свързани непосредствено с научните изследвания и обучението са свързани с
общата удовлетвореност на специализантите.
При анкетирането на 222 педиатри в болници в САЩ с анкета от 23
въпроса се установява наличие на професионална удовлетвореност при 58% от
педиатрите в университетски и при 42% - от тези в общински болници (L. A.
Pane и съавт., 2013). Тази разлика е статистически достоверна (р=0,009) след
стандартизиране на данните по отношение на пола, средната дневна
натовареност, процента на трудните пациенти, трудовия стаж в болницата и
годините след придобиване на специализацията.
Асоциацията между удовлетвореността от професионалната кариера в
областта на психиатрията, обучението, продължаващо през целия живот и
провеждането на научни изследвания е анализирана при 190 анкетирани лекари
в Португалия (P. Afonso и съавт., 2014). Използвана е специализираната скала
на Джеферсън за обучението на лекарите през целия им живот. Психиатрите,
които са с по-висока професионална удовлетвореност, са по-силно мотивирани
и инвестират повече в такова обучение. Тяхната НИР е по-интензивна през
последната година. Множественият линеен регресионен анализ разкрива
положителна асоциация между удовлетвореността от професионалната кариера,
обучението през целия живот и публикуването на научни статии.
Данните от най-новата чуждестранна литература свидетелстват, че
създаването на оптимални условия на труд в болницата играят съществена роля
за повишаване на професионалната удовлетвореност на работещите там лекари
34

(M. Brunges и C. Foley-Brinza, 2014; Z. S. Ma и съавт., 2014; Å. M. Hansen и
съавт., 2015; H. Sadatsafavi и съавт., 2015).
Счита се, че администрацията на болничните заведения трябва да обърне
по-голямо внимание за разработването на управленски стратегии, насочени към
факторите на външната и вътрешна мотивация на лекарите (сигурност на
работното място, интересна работа, уважение и признание) (B. Purohit и T.
Bandyopadhyay, 2014).
В хода на крос-секционно анкетно проучване при 49 лекаря на средна
възраст от 44,3±10,9 г. в Япония се установява, че болшинството от
респондентите (>90%) са удовлетворени от „работата в екип“ и от
„заплащането“, докато около 70% от тях не са удовлетворени от „възможността
да продължат професионалното си развитие“ (Y. Nojima и съавт., 2015). Друго
подобно изследване сред 209 лекари и 132 медицински сестри в четири
областни болници в Албания показва, че 60,3% от анкетираните лекари са с
положителна нагласа спрямо микроклимата в колектива, 57,2% - спрямо
условията за безопасност при работа, 49,5% - спрямо работната среда като цяло,
59,3% - спрямо управлението на болницата, а 58,4% - спрямо професионалната
удовлетвореност (A. Gabrani и съавт., 2015). Оценките на лекарите по
отношение на работата в екип са статистически достоверно по-високи от тези
на медицинските сестри (52,3 спрямо 45,7; р=0,01).
В рамките на крос-секционно наблюдателно проучване са изследвани
мненията на 183 физиотерапевта, работещи в 11 здравни центъра и
университетски болници в Риад, Саудитска Арабия, за факторите, влияещи
върху професионалната им удовлетвореност (E. Al Eisa и съавт., 2015). Найвисоки са оценките на професионалната удовлетвореност по въпросите на
професионалното развитие и работата в екип, а най-ниски - по отношение на
връзките с контролиращите органи и ръководството (75%) и на работната среда
(60%).
D. Wu и съавт. (2014) провеждат крос-секционно проучване при 202
лекари в Китай по въпросите на професионалната удовлетвореност в условията
на провеждащи се здравни реформи. Ниските доходи и продължителното
работно време понижават най-често професионалната удовлетвореност както в
първичната, така и в болничната медицинска помощ. Само 3% от лекарите в
болниците на високо ниво и 27% от тези в първичната медицинска помощ са
удовлетворени от заплатите си. Само 7% от лекарите в първата група и 43% от
тези във втората група са удовлетворени от броя на работните часове. От
продължителността на платения годишен отпуск са удовлетворени само 3% и
от отпуска поради заболяване - само 5% от лекарите от първата група, както и
38% и 41% - съответно от лекарите от втората група. Наблюдава се нарастване
на насилието спрямо лекарите. Само 4,5% от тях биха искали децата им да
станат лекари. Като причина за това, 34% посочват лошото заплащане, 17%
считат тази професия за високо-рискова, а 9% се опасяват за личната си
безопасност или се страхуват от насилие от страна на болните.
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При анализа на организационните характеристики на една
университетска болница в Белгия се установява, че те предсказват в значителна
степен (79,3%) привлекателността й (J. Trybou и съавт., 2014). Имат се предвид
предимно професионалните (35,3%) и релационалните (29,7%) атрибути. Найважни се оказват възможностите за професионално развитие (18,8%),
престижът на болницата (16,5%), организационната подкрепа (17,2%) и
подкрепата от страна на ръководителя (9,3%). Наред с това лекарите посочват
заплащането и финансовите ползи (7,4%) като значими предсказващи фактори
за привлекателността на болницата.
T. Ashton и съавт. (2013) използват анкета с 14 причини за професионална
удовлетвореност и с 9 - за неудовлетвореност при 943 специалисти в Нова
Зеландия, работещи както в обществения, така и в частния сектор на
здравеопазването. В частния сектор общите средни нива на удовлетвореността
са по-високи, а тези на неудовлетвореността - по-ниски. Общественото
здравеопазване предлага възможности за по-нататъшно образование и
професионално развитие, но трудовата претовареност и психичното
напрежение водят до неудовлетвореност. Предимствата на работата в частния
сектор са възможността за независима работа и за прилагане на собствените
идеи в практиката.
При социологическо изследване на 167 радиолози, работещи в
онкологични отделения в Италия, V. Ruggieri и съавт. (2014) установяват
умерена до силно изразена професионална удовлетвореност. Нейното ниво се
обуславя главно от организационни фактори и психоклимата на работното
място.
A. T. Schroen и съавт. (2012) разработват програма за оценка на научната
продуктивност с отчитане и на финансовите стимули на кадрите в
Университета на Вирждиния, гр. Чарлотесвил, САЩ. Анкета с 33 въпроса е
попълнена от 28 клиницисти, като получените резултати се сравняват след една
година. Оценките на научната дейност и получените грантове нарастват
статистически значимо (съответно р=0,08 и р=0,03). През петгодишния период
на действие на програмата обемът на оперативната дейност нараства с 4,3%.
Общо 76% от анкетираните лекари искат да посвещават повече време на НИР, а
52% от тях считат, че благодарение на внедряването на програмата, свързана
както с финансови стимули, така и с признание, би настъпила промяна в една
или повече от поведенческите им нагласи, свързани с НИР.
K. J. Clem и съавт. (2008) анализират посредством анкета по Интернет
1380 лекарки, работещи в системата на спешната медицина в САЩ, по
отношение на следните аспекти: работно време, взаимоотношения с колегите,
административна подкрепа и ръководство, проблеми, свързани с болните и
работата, възможности за кариерно развитие и финансови проблеми.
Професионално удовлетворените анкетирани лица преобладават: 492 (56,65%
от случаите) са много удовлетворени; 610 (44,20% от случаите) са
удовлетворени; 154 (11,16%) изразяват неутрално мнение; 99 (7,17% от
случаите) не са удовлетворени, а само 31 (2,25% от случаите) са много
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неудовлетворени. Значимите фактори за удовлетвореност от кариерата
включват признанието на работното място, напредъкът в кариерата, гъвкавото
работно време и справедливото заплащане. Факторите на работното място,
свързани с високата удовлетвореност, са академичността на средата и
равноправието между половете по отношение на кариерното развитие на
заплащането (K. J. Clem и съавт., 2008).
P. O’Leary и съавт. (2009) съобщават за по-висока професионална
удовлетвореност на лекарите, отколкото на лекарките в Русия, както и на
лекарите, работещи в поликлиниките, отколкото на тези, работещи в
болниците. Лекарките са по-удовлетворени от взаимоотношенията си с болните
и с колегите си, отколкото лекарите. Болшинството от анкетираните лица са
неудовлетворени от административните принуди и времевите ограничения.
L. N. Dyrbye и съавт. (2014) изследват влиянието на конфликта между
работата и семейния живот при 1,644 лекари и 891 техни семейни партньори в
САЩ върху професионалната удовлетвореност, равновесието между
положения труд и качеството на живот и личните взаимоотношения. Общо
44,3% от лекарите и 55,7% от техните партньори съобщават за чести конфликти
между работата и семейния си живот. Мултивариационният анализ доказва, че
по-дългото работно време както на лекарите, така и на семейните им партньори
е статистически значимо независимо свързано с тези конфликти (p<0,0001). В
случаите на такива конфликти по-често се наблюдават симптоми на
„прегряване“, отколкото при липсата им - съответно при 47,1% (спрямо при
26,6%) от лекарите и при 42,4% (спрямо 23,8%) от партньорите им (p<0,0001).
При процеса на управление на човешките ресурси в здравеопазването
трябва да се съобразяват както сегашната реализация на лекаря, така и
цялостният предшестващ процес на неговата професионална ориентация,
адаптация и избор на специалност. Трябва да се анализира удовлетвореността
на младите лекари в болницата от техния професионален избор, от условията на
конкретната им месторабота и реалните шансове за бъдеща професионална
реализация (С. Василев, 2008; 2010; 2010а; 2011).
Имайки предвид както положителния опит, натрупан в чужбина и у нас,
така и нашите собствени резултати, ние се опитахме да разработим система от
мерки за повишаване на професионалната удовлетвореност и на мотивацията за
труд на лекарите в българските болници като стимул за подобряване на
качеството на здравното обслужване на населението.
Ние споделяме мнението на Д. Димитров (2013), според което е
необходима програма за професионално развитие и кариера в здравеопазването,
която да изпълнява мотивираща роля и да реши два генерални проблема на
мениджмънта на човешките ресурси - постигане общите цели на здравната
организация и удовлетворяване индивидуалните потребности на работещия
персонал.
Ние бихме формулирали следните основни препоръки към
ръководителите на системата на здравеопазването у нас на няколко конкретни
равнища: Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието
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и науката; ръководители на медицински университети и колежи; областни и
общински дирекции по здравеопазването; областни и общински болници и
диагностично-консултативни центрове и др.), които биха могли да допринесат
за настъпателното провеждане на целенасочена и научно-обоснована здравна
политика в нашата страна.
Университетското медицинско образование у нас трябва да се преустрои
по начин, стимулиращ не само задълбочената теоретична и практическа
подготовка на студентите, но и допринасящ за възпитаване у тях на достатъчно
изявена мотивация за пълноценна реализация на фронта на здравеопазването,
включително и в трудните съвременни условия.
Необходимо е да се прилагат повсеместно принципите на „продължаващо
медицинско образование“, като се създадат съответните законови
регламентации и се осигурят необходимите кадрови и финансови ресурси за
тази цел.
Трябва да се положат усилия за създаване на необходимите предпоставки
за адекватно информиране на медицинските специалисти за новостите в
отечествената и чуждестранна литература, вкл. и чрез създаване на малки
болнични библиотеки или бюра за научна медицинска информация.
Необходимо е да се гарантира своевременната клинична специализация
на новозавършилите лекари, като това задължително се обвърже със строго
съблюдаване на ангажимента им за няколкогодишна болнична дейност в
съответното лечебно заведение.
Трябва да се прекрати практиката на формално провежданата
следдипломна квалификация на лекарите, като се осъществи преустройството й
в съответствие с общоприетите образци от развитите страни (активно участие в
научни форуми, в курсове по модерни технологии и краткосрочни
специализации у нас и в чужбина и пр.) при регламентирано финансиране.
Необходимо е да се премине постепенно към осигуряване на условия за
работа и заплащане на труда на българските лекари, желаещи да се върнат у
нас, съизмерими с тези в чуждите болнични заведения, където нашите колеги
работят от години. Впрочем тази практика е характерна за много страни, при
които има „изтичане на мозъци“.
Необходимо е да се преустроят законовите разпоредби за финансиране на
болничните заведения, като се отчитат както реалните потребности на местното
население понастоящем и в близкото бъдеще, така и целесъобразността от
функционирането на конкретните диагностично-консултативни центрове и
болници.
Би било уместно да се разработят още по-качествени критерии за оценка
на кандидатите при провеждането на конкурсите за заемане на ръководни
длъжности в системата на болничното здравеопазване с отчитане на тяхната
компетентност, делови качества и психологически характеристики.
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6. ИЗВОДИ
1. Настоящото социологическо проучване е опит за системен анализ на
сложните
интердисциплинарни
проблеми
на
професионалната
удовлетвореност на лекарите в някои български областни и общински болници.
2. Като цяло лекарите са предимно удовлетворени от тяхната професия.
3. Главните социално-икономически фактори, влияещи върху професионалната удовлетвореност на лекарите в болницата, са условията на труда,
заплащането на труда, организацията на работата в лечебното им заведение и
възможностите за повишаване на квалификацията.
4. Взаимоотношенията между колегите и в семейството са основните
социално-психологически фактори, влияещи върху професионалната
удовлетвореност на лекарите.
5. Мотивацията за работа се влияе по-силно от заплащането на труда в
областните болници, а от престижа на професията - в общинските болници.
6. Препоръчаните конкретни мерки за промени в болничното
здравеопазване биха допринесли за повишаване на професионалната
удовлетвореност на лекарите, респ. за подобряване на медицинското
обслужване на населението у нас.

7. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Приносите на настоящия дисертационен труд може да се охарактеризират
най-общо като научно-приложни.
1. Проведено е многостранно социологическо проучване върху
професионалната удовлетвореност на лекарите в български областни и
общински болници през периода на прехода към пазарна икономика.
2. Доказано е, че като цяло лекарите в българските болници са предимно
удовлетворени от тяхната професия.
3. Потвърдена е съществената роля на редица социално-икономически
фактори (условията на труда, заплащането на труда, организацията на работата
в лечебното им заведение и възможностите за повишаване на квалификацията)
за повишаване на професионалната удовлетвореност на лекарите в болниците.
4. Откроена е водещата роля на взаимоотношенията между колегите и в
семейството сред социално-психологически фактори, влияещи върху
професионалната удовлетвореност на лекарите.
5. Препоръчани са редица конкретни мерки за промени в организацията
на медицинското образование и болничното здравеопазване с цел подобряване
на медицинското обслужване на населението.
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HOSPITAL PHYSICIANS’ JOB SATISFACTION - CONTEMPORARY
ISSUES AND SOLUTIONS
Abstract of a PhD thesis
Physician’s job satisfaction represents a key topic of a rising importance worldwide.
One should be aware not only of the primary features of job satisfaction and work
motivation of the physicians in the hospitals but also of the role of different sociopsychological and socio-economic factors influencing upon the creation and
maintenance of satisfaction and motivation.
The objective of this dissertation was to study the main characteristics of physicians’
job satisfaction and work motivation as a basic component of health service quality
under the conditions of continuous public health reform. During the period from 2013
till 2015, the author carried out a direct injury containing 31 questions among 612
physicians, 320 females and 292 males, aged mainly between 41 and 60 years (490
subjects or 80,06% of the cases) from 11 hospitals in South and South-Eastern
Bulgaria. The results from the investigation of physicians’ individual attitudes
towards the present situation in their hospitals and the public health system as a
whole using a five-degree Likert scale were processed by means of descriptive,
correlation (Pearson’s coefficient) and graphic analysis using SPSS software, version
13.0.
General satisfaction with their profession prevailed among the physicians in the
municipal hospitals when compared to that in the regional one. In the regional
hospitals, males presented with statistically significantly higher general job
satisfaction while females did with higher general dissatisfaction (p<0,01). Besides a
chief administrative position reliably correlated with a general satisfaction (р<0,05).
There were differences between both hospital types concernig the following
motivation factors: job prestige, good payment, opportunities for self-realization and
professioal career, family tradition, job-related personal experiences, and good public
image. The following socio-economic motivation factors were outlined: working
conditions, permanent qualification improvement, payment, work organization,
administrative management, conforming with clinical pathways, and work-life
balance. The interrelationships among the colleagues and within the family belonged
to the crucial socio-psychological factors for job satisfaction. Job motivation was
more influenced by payment in the regional hospitals but by professional prestige - in
the municipal ones. The role of research activity remained underestimated,
particularly in the municipal hospitals. A variety of mutually related specific
measures suggested by the author for necessary changes in the systems of medical
university education and hospital health care could contribute to the enhancement of
physicians’ job satisfaction and to further perfection of the medical care in Bulgaria
as well.

