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Дисертационният труд е одобрен и насочен за защита от Разширен 

катедрен съвет на катедра „Здравни грижи”   към Медицински факултет на 

Тракийски университет – Стара Загора. 

 

Дисертационният труд съдържа: I том 267 стандартни страници и е 

онагледен с 60 фигури и 75 таблици; II том – Приложения. 

 

Библиографската справка съдържа 178 литературни източника, от които 
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Въведение 

В началото на XXI в., се наблюдава световна тенденция за повишено 

търсене на качествени здравни грижи и същевременно, увеличаване на 

процентния дял на хората от различни социални групи с неудовлетворени 

здравни потребности. Тези два процеса доведоха до формиране на 

обществено стабилизирано убеждение за получаване на некачествена 
медицинска помощ.  

Диференцира се обществено значим процес на постоянно търсене 

на специалисти по здравни грижи с необходимите личностни 

качества и професионална компетентност, за да удовлетворят 

адекватно потребността на хората от качествена медицинска 

помощ.  
Пред съвременното Висше медицинско училище (ВМУ) се поставя 

изискване да „отговори”  на това търсене, чрез „предлагане” на трудовия 

„пазар” на висококвалифицирани специалисти по здравни грижи. Учебно-

възпитателната дейност във ВМУ в  индивидуален план е насочена към 

качествени грижи за болния човек, а в обществен план към решаване 
на медико-социалните проблеми на различните възрастови групи.  

Моделът на потребно (желано) бъдеще е качествено обучение на 

специалисти по здравни грижи � оказване на качествени здравни 

грижи � удовлетворяване на здравните потребности на хората. 
Дисоциацията между двата процеса на търсене и предлагане на качествени 

здравни грижи е многофакторно обусловена, и може да възникне на всеки 

един етап от този модел.   

Стимулирането на позитивно действащите и отстраняването на 

негативно действащите фактори при формирането професионално-

клиничното мислене на студентите по здравни грижи и сферата на 

общественото здраве, е реална възможност за преодоляване на 

дисоциациите в учебно-възпитателния процес, между учебно-възпитателен 

процес и лечебно-диагностичен процес, между академична и болнична 

(клинична) среда.  

Професионално-клиничното мислене на специалиста по здравни 

грижи и в сферата на общественото здраве е предпоставка за изработване 

на нов уравновесителен адаптивен отговор при всяка нова промяна в 

болничната (клиничната) среда. Проучването на детерминантите на 

професионално-клиничното мислене на специалиста по здравни грижи, се 

проведе в две направления: индивидуално здраве като цялостен подход 

към пациента  и обществено здраве, като стратегическа цел за 

постигане на модела на потребно (желаното) здравно бъдеще на 

населението.  
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МАТЕРИАЛ   И   МЕТОДИ 
2.1. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 
Научният проблем „формиране на професионално-клинично мислене 

на студентите в сферата на здравните грижи и общественото здраве”, 

придобива доминираща значимост. Научният ми интерес е породен от 

собствената ми професионална дейност и наблюдение. В настоящото 

изследване, ще направя опит да разкрия факторите, оказващи въздействие 

при формирането на професионално-клинично мислене на студентите.  

Изходната точка е анализиране на информацията към момента:  
� Професионално-клиничното мислене се формира предимно след 

започване на работа; 
� Новозавършилите специалисти по здравни грижи са със 

затруднена адаптация към клинична среда; 
� Новозавършилите специалисти по здравни грижи изпитват 

професионална несигурност за самостоятелни действия; 
� Често  първоначалната мотивация за подобряване на 

качеството на здравните грижи се трансформира с пасивно 

възприемане на вече установения модел на клинично поведение; 
� Здравните грижи се извършват по-често от немотивирани и 

застаряващи специалисти; 
� Младите специалисти емигрират от Република България за 

специализация в чужбина; 
� Неудовлетворени потребности на населението от качествени 

здравни грижи; 
� Непрекъсната реформа на  здравеопазването; 
� Нерешени медико-социални проблеми на хората; 
� Социална нетърпимост към неспазването на принципите за 

индивидуален клиничен подход и морално-етично поведение и др. 
След това, предвидих вероятното бъдеще - тенденциите на 

развитие, ако се запазят същите условия на средата и фактори на 

въздействие. Пътят за преодоляване на негативните тенденции на развитие 

на индивидуалното и обществено здраве е коригиране на настоящият 

модел и конкретни действия.  В изложеното дотук доказах взаимо- 

обусловеността на професионално-клиничното мислене с качеството на 

здравните грижи. Разкриването на факторите, които оказват въздействие в 

процеса на обучение и анализирането на  информацията, ще позволи 

установяване на закономерностите и причинно-следствените връзки. 

Професионално-клиничното мислене е стратегическо мислене как да се 

реализира вероятностния модел на потребно бъдеще на 

индивидуалното и общественото здраве: 

� Адекватен подбор на форми, методи и средства за качествено 

обучение на високо квалифицирани медицински специалисти; 
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� Успешна активна адаптация на новозавършилите специалисти 

към болнична (клинична) среда и готовност за самостоятелна 

професионална дейност; 

� Здравни грижи да се оказват от мотивирани специалисти за 

продължаващо обучение, самообучение, самовъзпитание; 

� Младите специалисти да бъдат стимулирани да изпълняват 

професионална дейност в Република България; 

� Удовлетворяване на здравните потребности на хората; 

� Висок здравен и икономически статус; 

� Решаване на по-голяма част от медико-социалните проблеми на 

населението; 

� Успешна реформа в системата на здравеопазването и 

подкрепяща социална политика; 

� Социална нетърпимост към медицинските грешки и нарушаване 

на морално-етичния кодекс. 

2.2. ПАРАМЕТРИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
2.2.1.Цел на изследването 
Да се проучат факторите, оказващи въздействие (позитивно и 

негативно) при формиране на професионално-клиничното мислене на 

студентите в сферата на здравните грижи и общественото здраве. 
2.2.2.Задачи на изследването 
За постигането на целта на научното изследване се формулираха 

следните задачи: 

1) Проучване и анализ на научна литература относно постановката 

на научния проблем формиране на професионално-клинично 

мислене на студентите по здравни грижи. 

2) Проучване и анализ на научна литература, включително он-лайн 

материали относно медико-социалните проблеми на различните 

възрастови групи и ролята на специалиста по здравни грижи за 

тяхното решаване. 

3) Провеждане на анонимно анкетно проучване на студентите от 

специалност „Акушерка”, „Медицинска сестра”, „Рехабилитатор” 

и „Управление на здравните грижи”, за установяване на 

факторите, оказващи въздействие при формиране на 

професионално-клинично мислене. 

4) Провеждане на интервю с реализирани специалисти по здравни 

грижи от специалност „Акушерка”, „Медицинска сестра” и 

„Рехабилитатор” за установяване на факторите, оказващи 

въздействие при формиране на професионално-клинично 

мислене. 

5) Провеждане на анонимно анкетно проучване на пациенти на ЛЗ за 

болнична и извънболнична помощ, за установяването на 
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удовлетвореност на здравни потребности, мнения и убеждения за 

качеството на здравните грижи и очаквания към специалиста по 

здравни грижи. 

6) Сравнителен анализ и обобщение на информацията предоставена 

от респондентите по посока на задачите на изследването. 

7) Установяване на закономерности и причинно-следствени връзки 

между факторите и формирането на професионално-клиничното 

мислене при студентите в сферата на здравните грижи и 

общественото здраве. 

8) Разработване на педагогическа стратегия за оптимизиране 

процеса на формиране на професионално-клинично мислене при 

студентите в сферата на здравните грижи и общественото здраве, 

чрез стимулиране на позитивно действащите фактори.  

2.2.3.Работна хипотеза 
Предполагам  че,  разкриването на факторите, оказващи въздействие 

(позитивно и негативно) при формирането на професионално-клиничното 

мислене на студентите в сферата на здравните грижи и общественото 

здраве, и стимулирането на позитивно действащите ще доведе до 

подобряване на качеството на здравните грижи.   

2.2.4.Обект на изследване 
Учебно-възпитателният процес на студентите в сферата на здравните 

грижи и общественото здраве. 

2.2.5.Предмет на изследването 
Факторите, оказващи въздействие (позитивно и негативно) при 

формиране на професионално–клиничното мислене на студентите в 

сферата на здравните грижи и общественото здраве.  
2.2.6. Контингент на изследването 
А.) Логически единици 
� Студенти от специалност „Акушерка”, „Медицинска сестра”, 

„Рехабилитатор” и „Управление на здравните грижи” - 507 

лица; 

� Реализирани специалисти по здравни грижи и в сферата на 

общественото здраве в ЛЗ за извънболнична и болнична помощ – 

54 лица; 

� Пациенти потребители на здравни грижи в ЛЗ за извънболнична 

и болнична помощ – 60 лица; 

� Експертна група – 20 експерти. 

Б.)Технически единици 
� УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД; 

� МБАЛ МЦ „НиаМед” АД; 

� „ТДКЦ” ЕООД клон Стара Загора; 

� „РЦХТ” Стара Загора; 
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� МФ при Тракийски университет; 

� МК при Тракийски университет; 

� Филиал Хасково при Тракийски университет; 

� МУ гр. Пловдив. 

2.2.7.Време на провеждане на изследването 
Дисертационното изследване започна през учебната 2012-2013 г. и 

завърши през 2015 г., на два етапа: 

I етап (учебната 2012-2013 г.) 
Проведе се анонимно анкетно проучване на студентите от 

специалност „Акушерка”, „Медицинска сестра”, „Рехабилитатор” и 

„Управление на здравните грижи”, за установяване на факторите, 

оказващи въздействие при формиране на професионално-клинично 

мислене. Обработи се получената информация и се направи анализ. 

II етап (2014 г. - 2015 г.) 
1) Проведе се анонимно анкетно проучване на студентите от 

специалност „Акушерка”, „Медицинска сестра” и „Рехабилитатор”:  по-

задълбочено изследване на факторите, оказващи въздействие при 

формиране на професионално-клинично мислене; разкриване на 

закономерности и причинно-следствени връзки; проследяване на 

промяната в мнението и убеждението на студентите спрямо резултатите от 

проведеното изследване на същата група през учебната  2012-2013 г. и се 

включиха нови.  

2)Проведе се през 2015 г. интервю с реализирани специалисти по 

здравни грижи и в сферата на общественото здраве (54 лица) от 

специалност „Акушерка”, „Медицинска сестра” и „Рехабилитатор” за 

установяване на факторите, оказващи въздействие при формиране на 

професионално-клинично мислене и ролята на обучението във ВМУ в този 

процес. 

3)Проведе се през 2015 г. анонимно анкетно проучване на пациенти 

(60 лица) на ЛЗ за болнична и извънболнична помощ, за установяването на 

удовлетвореност на здравни потребности, мнения и убеждения за 

качеството на здравните грижи и очаквания към специалиста по здравни 

грижи. 

         4) Експертно мнение на преподавателите в сферата на здравните 

грижи и общественото здраве, беше потърсено и получено. 

Обработи се получената информация от всички респонденти, 

направи се статистическа обработка и задълбочен анализ. Изработи се 

педагогическа стратегия. Формулираха се изводи. Направиха се 

препоръки. Окончателно се оформи дисертационният труд.  

 

2.2.8.Място на провеждане на изследването 
Изследването се проведе на територията на гр. Стара Загора, гр. 

Хасково и гр. Пловдив. 
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2.3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
 Изследването е осъществено с няколко вида взаимно допълващи се 

методи. 

2.3.1. Социологически методи 

� Наблюдение 

� Документален метод 
1. Проучване и анализ на научна литература относно постановката 

на проблема формиране на професионално-клинично мислене на 

специалиста по здравни грижи. 

2. Проучване и анализ на научна литература относно медико-

социалните проблеми на различните възрастови групи и ролята на 

специалиста по здравни грижи за тяхното решаване. 

� Анкетен метод  
1. Създаде се анкетна карта със закрити и полуоткрити въпроси, 

отговарящи на целта на изследването, за проучване на мнението 

на студентите. Проведе се пряко групово анкетно проучване.  

2. Създаде се анкетна карта със закрити и полуоткрити въпроси, 

отговарящи на целта на изследването, за проучване на мнението 

на пациентите. Проведе се пряко индивидуално анкетно 

проучване.  

� Интервю 

Изготви се карта за интервю със закрити и полуоткрити въпроси, 

отговарящи на целта на изследването. Проведе се полусвободно 

индивидуално интервю с всички реализирани специалисти.  

2.3.2. Експертна оценка 

Създаде се анкетна карта със закрити и полуоткрити въпроси, 

отговарящи на целта на изследването, за проучване на мнението на 

експертите в сферата на здравните грижи и общественото здраве. Проведе 

се индивидуално анкетно проучване.  

В експертната група са включиха преподаватели от: МФ при ТрУ – 

Стара Загора; МК при ТрУ – Стара Загора; МУ гр. София- ФОЗ, МУ гр. 

Плевен -ФОЗ, МУ гр. Варна – ФОЗ филиал Сливен, РУ "Ангел Кънчев" - 

ФОЗЗГ, Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас – ФОЗЗГ.  

2.3.3.   Математико-статистически методи за обработка и 

анализ на първичните данни 
За сравняване на резултатите между студентска извадка  2015 и 

извадката на реализираните специалисти, при въпросите с 

многокомпонентен отговор се използва сравнителен анализ посредством 

теста на Стюдънт. Там където е възможно в сравнението се включва и 

извадката на пациентите, при което се използва и дисперсионен анализ 

(ANOVA) с един фактор, като в графичното изобразяване на резултатите 

от дисперсионните анализи са отбелязани средните стойности заедно с 

95% доверителни интервали. За сравняване на анкетните данни на 
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студентски извадки 2013 и 2015 се използва също сравнителен анализ 

посредством теста на Стюдънт. 

В един от случаите за намиране на обобщаващи характеристики се 

използва факторен анализ по метода на максималното правдоподобие.  

Обработката на емпиричните данни е извършено с помощта на 

продукта STATISTICA for Windows. За таблична и графична обработка са 

използвани продукти на MS Office. За ефективната употреба на посочените 

техники е ползвана методичната помощ на консултант по статистика.  

Статистическата обработка на данните е съобразена с изискванията 

за научна обоснованост на изводите и доказателствата на хипотезите. 

2.3.4.  Деск рисърч 
Проучване на  он-лайн материали от официални институции относно 

законодателни разпоредби, публикации по изследвания проблем, медико-

социалните проблеми на различните възрастови групи и ролята на 

специалиста по здравни грижи за тяхното решаване. 

 
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ  

  
Събрани и обработени са 641 диагностични проби. Получената 

информация се интерпретира по отделно за всяка извадка и в комбинация, 

с цел сравнително анализиране.  

3.1. СТРУКТУРА НА РЕСПОНДЕНТИТЕ ПО БАЗИСНИ 
СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРИЗНАЦИ 

3.1.1. Структура на студентската извадка 
Проучването се проведе на два етапа. През учебната 2012-2013 

година се включиха 200 студенти от специалност „Акушерка”, 

„Медицинска сестра”, „Рехабилитатор” и „УЗГ”. С оглед реализирането 

целта и задачите на изследването, през 2014-2015 г. се проследиха 

тенденциите на развитие в мнението и отношението на студентите спрямо 

учебната 2012-2013 година, от специалности: „Акушерка”, „Медицинска 

сестра” и „Рехабилитатор”, като се включиха се и нови лица. През вторият 

етап участваха общо 307 лица. Тук не бяха включени студенти от 

специалност „УЗГ”, защото тяхното становище по научния проблем е 

проучено и в ролята им на реализирани специалисти.  

Посредством теста на Стюдънт се извърши сравнителен анализ 

между анкетните данни на обединената извадка на студенти и извадката на 

интервюираните реализираните специалисти.  

За да се проследи динамиката и тенденциите на протичане на 

процесите, се извърши сравнителен анализ посредством теста на Стюдънт 

на студентските извадки от първи и втори етап на изследването от град 

Стара Загора.  

 



 

Анкетният профил

лица). Възрастовото разпределение включва: 18

– 21 лица; 36 – 44 г. – 6 лица; над 45 г.

следващите фигури е илюстрирано процентното разпределение по 

медицинска специалност и курс. 

 

           Фиг.1. Разпределение на студентската 

                               извадка   по специалност (%)                                                                 

 3.1.2. Структура на 
През 2015 година

професионалисти. 
Табл. 1. Структура на  извадката 

по базисни социално

 

3.1.3. Структура на пациентската 
За установяването на удовлетвореността на здравни потребности, 

мнения и убеждения за качеството на здравните грижи и очакванията към 

специалиста по здравни грижи, 

 

30%

62%

8%

Разпределение по медицинска 
специалност  (%)

"Акушерка" "Медицинска сестра"

ЛЗ  
    

Специалност 
 

„Акушерка”
 

Възраст 
18-
44 

45- 
59 

60-
74

МБАЛ МЦ 
"НиаМед" 

Стара Загора 4 3 1 

УМБАЛ 
"Проф. Д-р Ст. 
Киркович" АД 
Стара Загора 7 2 0 

РЦТХ 
Стара Загора 

 0 0 0 

 
Всичко 

 
11 
 

5 
 

1 
 

 

Анкетният профил се формира върху студентска извадка 2015

ото разпределение включва: 18-25 г. – 280 лица; 26 

6 лица; над 45 г.- 0. От тях 293 са жени

следващите фигури е илюстрирано процентното разпределение по 

медицинска специалност и курс.  

   

ределение на студентската                                   Фиг.2. Разпределение на студентската

извадка   по специалност (%)                                                                 извадка по курс  (%)

Структура на извадката на реализираните специалисти 
рез 2015 година  се интервюираха 54 реализирани 

. Структура на  извадката на реализираните специалисти  

по базисни социално-демографски признаци (брой) 

Структура на пациентската извадка 
За установяването на удовлетвореността на здравни потребности, 

мнения и убеждения за качеството на здравните грижи и очакванията към 

специалиста по здравни грижи, през 2015 г. се анкетираха 60 пациент

 

Разпределение по медицинска 
специалност  (%)

"Медицинска сестра" "Рехабилитатор"

I курс

15%

III курс

33%

IV курс

29%

Рзпределение по курс (%)

    
Реализирани  
специалисти 

„Акушерка” „Медицинска сестра” 
 

„Рехабилитатор”

- 
 

Над 
75 

18-
44 

45- 
59 

60- 
74 

Над 
75 

18- 
44 

45- 
59 

 0 0 0 0 0 1 0 

 0 14 9 5 0 3 0 

 0 3 2 0 0 0 0 

 0 
 

17 
 

11 
 

5 
 

0 
 

4 
 

0 
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извадка 2015 г. (307 

280 лица; 26 – 35 г. 

293 са жени и 14 мъже. На 

следващите фигури е илюстрирано процентното разпределение по 

 

. Разпределение на студентската 

по курс  (%) 

на реализираните специалисти  
54 реализирани 

За установяването на удовлетвореността на здравни потребности, 

мнения и убеждения за качеството на здравните грижи и очакванията към 

60 пациенти.  

курс

15%

II курс

23%

Рзпределение по курс (%)

 
      

„Рехабилитатор” 
  Всичко 

60- 
74 

Над 
75   

0 0 9 

0 0 40 

0 0 5 

0 
 

0 
 

54 
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Табл. 2. Структура на  пациентската извадка по базисни социално-демографски признаци (брой) 

 

3.1.4. Структура на експертната група 
За реализирането на целта на изследването, беше потърсено и 

получено мнението на 20 експерта, участващи активно в процеса на 

обучение на бъдещите медицински специалисти. Поради спецификата на 

изследвания научен проблем и многофакторната  му обусловеност, бяха 

включени преподаватели от няколко ВУ в България с различни 

специалности: Акушерка, Медицинска сестра, Медицинска педагогика, 

Клинична психология, Физиология, Медицинска паризотология, 

Инфекциозни болести, Хирургия и Онкология, Кинезитерапия и 

Рехабилитация, Медицински фелдшер, Философия, Социална медицина и 

здравен мениджмънт, Медицинска информатика. 

 

3.2. МОТИВАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВМУ И  ВИЗИЯ ЗА 
ПРОФЕСОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТА ПО ЗДРАВНИ 
ГРИЖИ- ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-КЛИНИЧНО 
МИСЛЕНЕ 

В този срез на изследването са включени извадките на студентите и 

реализираните специалисти. Сравнителното анализиране на информацията 

предоставена от тях, създаде възможност за разкриване на причинно-

следствените връзки между адаптация и резултативност на учебно-

възпитателен и лечебно-диагностичен процес.  

ЛЗ  
за 

извънболнична/ ПАЦИЕНТИ 

Всичко 

болнична 
помощ пол жена мъж 

  
възраст/ 

образование 
18-
44 

45- 
59 

60- 
74 

75- 
89 

НАД 
90  

18- 
44 

45- 
59 

60- 
74 

75- 
89 

НАД 
 90  

МБАЛ МЦ 
"НиаМед" Висше/полувисше 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

  Средно 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0 9 

Стара Загора Основно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Без образование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

„ТДКЦ” ЕООД Висше/полувисше 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

  Средно 7 3 0 0 0 0 2 0 0 0 12 

Стара Загора Основно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Без образование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Висше/полувисше 6 2 0 0 0 2 1 0 0 0 11 
УМБАЛ  

"Проф. Д-р Средно 3 2 1 1 0 2 3 2 2 0 16 
 Ст. Киркович" 

АД Основно 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Стара Загора Без образование 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всичко 25 11 4 2 0 6 7 3 2 0 60 
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При сравнителният анализ с теста на Стюдънт на резултатите на 

извадките на студентите и реализираните специалисти, се наблюдават 

значими различия при отговора „Училище за средно образование” [t(359) = 

4.056; p < 0.001] и при отговора „Средствата за масова комуникация – 

телевизия, вестници, Интернет и др.” [t(359) = 2.397; p = 0.017]. Резултатът 

е представен в следващата таблица.  
Табл. 3. Резултати от теста на Стюдънт  

на извадките на студентите и реализираните специалисти 

Фактори, оказващи въздействие  
върху професионалната ориентация 

Средно 
 студенти 

Средно  
реализирани 
специалисти 

t(359) p - value 

Семейство 0.567 0.463 1.414 0.158 

Училището за средно образование 0.235 0.000 4.056 0.000 

Средствата за масова комуникация–телевизия,вестници, Интернет и др. 0.160 0.037 2.397 0.017 

Собствени мотиви 0.622 0.593 0.411 0.681 

Личностна оценка от преподавател 0.130 0.074 1.163 0.245 

Финансова обезпеченост при професионална реализация 0.231 0.222 0.145 0.885 

Потребност на обществото от здравни кадри 0.248 0.204 0.693 0.489 

Тези два фактора са със значително по-висока избираемост при 

студентите спрямо реализираните специалисти, което е логичен резултат. 

Непрекъснато задълбочаващата се „инвазия” на СМК във всички социални 

сфери, включително и образованието, изцяло промени организацията на 

учебно-възпитателния процес и характера на педагогическото общуване и 

взаимодействие.  

Училището за средно образование в ретроспективен план е 

осигурявало определена професионална подготовка и възможност за 

реализация на завършилите. С развитието на обществото, училището за 

средно образованието се превърна в основоположник на формирането на 

личността на съвременния студент.  

При сравнителният анализ с теста на Стюдънт на резултатите на 

студентски извадки 2013 и 2015, се наблюдават  значими различия при 

отговора „Семейство” [t(382) = 2.544; p = 0.011], при отговора „Собствени 

мотиви” [t(382) = -1.763; p = 0.079], при отговора „Личностна оценка от 

преподавател” [t(382) = -3.106; p = 0.007] и при отговора „Финансова 

обезпеченост при професионална реализация" [t(382) = -2.689; p = 0.007]. 

Резултатът е представен в следващата таблица.  
Табл.4. Резултати от теста на Стюдънт на студентски извадки 2013 и 2015  

Фактори, оказващи въздействие  
върху професионалната ориентация 

Средно 
 студенти 

2015 

Средно 
студенти 

2013 
t(382) p - value 

Семейство 0.614 0.485 2.554 0.011 

Училището за средно образование 0.272 0.240 0.711 0.477 

Средствата за масова комуникация 0.136 0.125 0.315 0.753 

Собствени мотиви 0.663 0.745 -1.763 0.079 

Личностна оценка от преподавател 0.130 0.255 -3.106 0.002 

Финансова обезпеченост при професионална реализация 0.196 0.315 -2.689 0.007 

Потребност на обществото от здравни кадри 0.277 0.265 0.268 0.789 



 

 

14  

Установи се трайна тенденция на намаляване през годините на 

значимостта на факторите „Собствени мотиви”, „Личностна оценка от 

преподавател” и „Финансова обезпеченост при професионална 

реализация" и увеличаване на значимостта на фактора „Семейство”.  

Най-висок процентен дял от студентската извадка, определят 

„собствени мотиви” като доминиращ фактор оказващ влияние при 

професионалната ориентация на бъдещия медицински специалист. 

„Желание за помощ на другите хора” е най-често посочваният мотив от 

анкетираните студенти за избор на медицинска професия (71%). Петдесет 

процента от интервюираните специалисти също го поставиха на първо 

място по брой избирания, като най-висока е тя при специалност  

„Медицинска сестра” (60,60%). Това е резонен избор на всички лица, 

напълно в унисон с „мисията” на медицинския специалист.  

При сравняване на резултатите от извадките на студенти и 

реализирани специалисти посредством теста на Стюдънт, се установи 

значимо различие по мотивите „Желание за помощ на другите”, 

„Финансова стабилност”, „Възможност за кариерно развитие” и „Научни 

открития” в полза на студентската извадка. Резултатът е представен в 

следващата таблица. 
Табл. 5. Резултати от теста на Стюдънт  на извадките на студентите и реализираните специалисти 

Собствени мотиви 
Средно 

студенти 

Средно 
реализирани 
специалисти 

t(288) p-valie 

Родителски пример 0.246 0.370 -1.868 0.063 

Афинитет към хуманитарни науки 0.288 0.407 -1.712 0.088 

Желание за помощ на другите 0.712 0.500 3.029 0.003 

Финансова стабилност 0.153 0.037 2.282 0.023 

Възможност за кариерно развитие 0.398 0.111 4.107 0.000 

Научни открития 0.072 0.000 2.040 0.042 

Обществено признание 0.119 0.074 0.941 0.347 

Случайни събития 0.076 0.111 -0.836 0.404 

 

Наблюдаваната тенденция има положително въздействие върху 

резултативността на учебно-възпитателния процес във ВМУ. Тя е 

предпоставка за осъществяване на своеобразен континуум: мисия на 

специалиста по здравни грижи � успешна професионална реализация 

�отлично заплащане на труда � мотивация за повишаване на 

квалификацията � качество на здравните грижи � удовлетворени 

пациенти � здрава нация. 

Сравнителният анализ с теста на Стюдънт на студентските извадки 

2013 и 2015, показва значими различия при отговора „Обществено 

признание” [t(382) = -2.694; p = 0.007] и при отговора „Случайни събития” 

[t(382) = 2.151; p = 0.032]. Резултатът е представен на следващата таблица  

 

 



 

Табл.6. Резултати от теста на Стюдънт  на студентски извадки 2013 и 2015 

Собствени мотиви за избор 
 на медицинска професия 

Родителски пример 

Афинитет към хуманитарни науки 

Желание за помощ на другите 

Финансова стабилност 

Възможност за кариерно развитие 

Научни открития 

Обществено признание 

Случайни събития 

Статистически значимото различие по показателя „Случайни 

събития”, разкрива тревожна тенденция на повишаване на процентния дял 

студенти, които се обучават във ВМУ вследствие на случайни събития 

(2015 г.-8,7%: 2013 г.-3,5%). Това оказва силно негативно възд

резултативността на учебно

Визията за бъдещо професионално развитие е 

вероятностен модел на професионално бъдеще.

= потребно бъдеще. Изследването чрез съпоставяне между 

студентите за професионално бъдеще

реализираните специалисти

реализация на потребния вероятностен модел за професионално бъдеще

Напълно логично най

развитие на студентите е 

интервюиране професионалистите по здравни грижи също посочиха 

клинична дейност като основна трудова заетост към настоящия момент (52 

души).  

Фиг.

между извадките на студенти и реализирани специалисти 

Клинична дейност

Администратор в ЛЗ

Ръководна длъжност в ЛЗ

Координатор към ДЗОФ

Участие в разработка на 

Участие в научни проекти

Участие в организиране и 

Научно-изследователска 

 

. Резултати от теста на Стюдънт  на студентски извадки 2013 и 2015 

 
Средно 

студенти 
2015 

Средно 
студенти 

2013 

0.250 0.260 

0.277 0.370 

0.685 0.680 

0.130 0.160 

0.375 0.450 

0.076 0.080 

0.098 0.195 

0.087 0.035 

Статистически значимото различие по показателя „Случайни 

събития”, разкрива тревожна тенденция на повишаване на процентния дял 

студенти, които се обучават във ВМУ вследствие на случайни събития 

3,5%). Това оказва силно негативно възд

резултативността на учебно-възпитателния процес във ВМУ. 

Визията за бъдещо професионално развитие е 

вероятностен модел на професионално бъдеще. Тя се асоциира с 

. Изследването чрез съпоставяне между 

студентите за професионално бъдеще и професионалната дейност на 

реализираните специалисти, позволява оценяване на възможността за 

реализация на потребния вероятностен модел за професионално бъдеще

Напълно логично най-избираната визия за бъдещо професиона

развитие на студентите е „Клиничната дейност” (73%). В процеса на 

интервюиране професионалистите по здравни грижи също посочиха 

клинична дейност като основна трудова заетост към настоящия момент (52 

 

Фиг.3. Диаграма на сравняване на стойностите  

между извадките на студенти и реализирани специалисти  
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. Резултати от теста на Стюдънт  на студентски извадки 2013 и 2015  

t(382) p - value 

-0.224 0.823 

-1.944 0.053 

0.100 0.920 

-0.819 0.414 

-1.491 0.137 

-0.142 0.887 

-2.694 0.007 

2.151 0.032 

Статистически значимото различие по показателя „Случайни 

събития”, разкрива тревожна тенденция на повишаване на процентния дял 

студенти, които се обучават във ВМУ вследствие на случайни събития 

3,5%). Това оказва силно негативно въздействие на 

възпитателния процес във ВМУ.  

Визията за бъдещо професионално развитие е създаване на 

Тя се асоциира с желано 
. Изследването чрез съпоставяне между визия на 

професионалната дейност на 

възможността за 

реализация на потребния вероятностен модел за професионално бъдеще. 

избираната визия за бъдещо професионално 

(73%). В процеса на 

интервюиране професионалистите по здравни грижи също посочиха 

клинична дейност като основна трудова заетост към настоящия момент (52 

 

Реализирани специалисти
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Въз основа на способността за антиципация, мога да направя извод 

че вероятностния модел за професионално бъдеще „клинична 

дейност” ще се реализира  (100%). Има всички необходими условия за 

това – потребност от млади медицински специалисти, откриване на нови 

ЛЗ, повишено търсене на медицинска помощ от пациентите и др. 
 

3.3. СОЦИАЛНА СРЕДА, АДАПТАЦИЯ, ПОТРЕБНОСТИ И 
УРАВНОВЕСЯВАНЕ-ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-
КЛИНИЧНО МИСЛЕНЕ НА СТУДЕНТА  ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И 
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПАЦИЕНТА 

Потребното бъдеще е активна адаптация на студента към 

академична и болнична (клинична) среда, а на пациента - към болнична 

(клинична) среда. Извършването на промени в съответната среда, ще 

доведе до получаване на потребните въздействия: резултативността на 

учебно-възпитателния процес във ВМУ е предпоставка за оказване на 

качествени здравни грижи; ефикасността на лечебно-диагностичния 

процес в ЛЗ е предпоставка за удовлетворяване на здравните 

потребности на пациента. 

Непотребно (заплашващо) бъдеще е пасивната адаптация на 

студента към академична и болнична (клинична) среда, и  на пациента 
към болнична (клинична) среда. Неизвършването на помени в средата или 

с други думи, пасивно възприемане = „примиряване” , ще доведе до 

получаване на непотребни (заплашващи) въздействия: ниска 

резултативност на учебно-възпитателния и лечебно-диагностичния 

процес; сложната симбиоза между тях се нарушава и започват да 

протичат като изолирани процеси.  

В този срез на изследването, се извърши анализ на резултатите от 

предоставената информация от всички извадки: студенти, пациенти, 

реализирани специалисти и експерти в процеса на обучение. Въпросите 

целяха да разкрият реалните проблеми на академичната и болничната 

(клиничната) среда, очакванията на пациента и студента, готовността за 

активна адаптация и нейната реализация, факторите при формиране 

професионално-клиничното мислене, произтичащи от тази плоскост. 

3.3.1. Академична среда, адаптация, потребности и 
уравновесяване на студента по здравни грижи 

Висок процент от студентската група смятат, че обучението 

във ВМУ спомага за адаптацията на студента към болнична 

(клинична)  – 64%. Високият позитивен резултат отново е в корелация с 

мотивацията и вероятностния модел за потребно професионално 

бъдеще. Много по-значими са резултатите при реализираните 

специалисти, защото техният избор е базиран на ретроспективен опит. По-

малко от 50% от реализираните специалисти, смятат че обучението 
във ВМУ спомага за адаптацията на студента.  



 

При сравняване на резултатите от извадките на студенти и 

реализирани специалисти чрез теста на Стюдънт, се установи 

статистическо значимо различие [t(288) = 3.177; p = 0.002]. И двете 

извадки акцентират върху отговор „ДА”, но 

съществено по-висока тежест на този фактор

 

Фиг.4. Диаграма на сравнение на резултатите на извадките

Готовността за адаптиране, като способност беше изследвана при 

студентската група в корелация с потребния модел 

към болнична (клинична) среда.

възприемащата функция на въображението на студентите

При сравнителното анализиране се установи, че по

процентен дял от студентите

(клиничната) средата” 

средата посредством гъвкавост и целеустременост 

Пасивно адаптиране е непотребен заплашващ вероятностен модел

Неговата реализация ще доведе до 

условията на средата, копиране на установения поведенчески модел при 

оказване на здравни грижи, липса на визия за професионално бъдеще, 

липса на мотивираност за следдипломно обучение и др. 

всъщност реализация на непотребното заплашващо здравно

обществото.  

Активното адаптиране е потребен вероятностен модел. Заложени са 

двата критерия гъвкавост

мисленето, личностна характеристика, умение за справяне в кризисна 

(спешна, непозната) ситуация. 

Целеустремеността е в корелация с мотивите за избор на медицинска 

професия и визията за професионално бъдеще. Тя е качество на личността, 

което определя нейните адекватни поведенчески действия (обучение, 
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При сравняване на резултатите от извадките на студенти и 

реализирани специалисти чрез теста на Стюдънт, се установи 

статистическо значимо различие [t(288) = 3.177; p = 0.002]. И двете 

извадки акцентират върху отговор „ДА”, но студентите дават 

висока тежест на този фактор.  

 

. Диаграма на сравнение на резултатите на извадките

 на студентите и реализираните специалисти  

 

Готовността за адаптиране, като способност беше изследвана при 

студентската група в корелация с потребния модел – активна адаптация 

към болнична (клинична) среда. Тук се акцентира, върху предварително 

възприемащата функция на въображението на студентите

При сравнителното анализиране се установи, че по

тен дял от студентите ще се „нагодят към бол

(клиничната) средата” (30%), спрямо тези, които ще променят 

средата посредством гъвкавост и целеустременост (17%
Пасивно адаптиране е непотребен заплашващ вероятностен модел

Неговата реализация ще доведе до пасивно възприемане = примиряване с 

, копиране на установения поведенчески модел при 

оказване на здравни грижи, липса на визия за професионално бъдеще, 

липса на мотивираност за следдипломно обучение и др. 

всъщност реализация на непотребното заплашващо здравно

Активното адаптиране е потребен вероятностен модел. Заложени са 

гъвкавост и целеустременост. Гъвкавостта е качество на 

мисленето, личностна характеристика, умение за справяне в кризисна 

(спешна, непозната) ситуация.  

Целеустремеността е в корелация с мотивите за избор на медицинска 

професия и визията за професионално бъдеще. Тя е качество на личността, 

което определя нейните адекватни поведенчески действия (обучение, 

Колебая се Не

30%

6%

31%

21%

Роля на обучението във ВМУ за адаптацията на студента (%)

Студенти
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При сравняване на резултатите от извадките на студенти и 

реализирани специалисти чрез теста на Стюдънт, се установи 

статистическо значимо различие [t(288) = 3.177; p = 0.002]. И двете 

студентите дават 

 

. Диаграма на сравнение на резултатите на извадките 

Готовността за адаптиране, като способност беше изследвана при 

активна адаптация 

предварително 

възприемащата функция на въображението на студентите.   

При сравнителното анализиране се установи, че по-висок 

нагодят към болничната 

спрямо тези, които ще променят 

17%).  
Пасивно адаптиране е непотребен заплашващ вероятностен модел. 

пасивно възприемане = примиряване с 

, копиране на установения поведенчески модел при 

оказване на здравни грижи, липса на визия за професионално бъдеще, 

липса на мотивираност за следдипломно обучение и др. Последното е 

всъщност реализация на непотребното заплашващо здравно бъдеще на 

Активното адаптиране е потребен вероятностен модел. Заложени са 

. Гъвкавостта е качество на 

мисленето, личностна характеристика, умение за справяне в кризисна 

Целеустремеността е в корелация с мотивите за избор на медицинска 

професия и визията за професионално бъдеще. Тя е качество на личността, 

което определя нейните адекватни поведенчески действия (обучение, 

Реализирани специалисти
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самообучение, самовъзпитание), подчинени на реализирането на 

генералната = крайната цел.  

Активната адаптация на студентите към болнична (клинична) 

среда, ще доведе до: формиране на професионално-клинично мислене, 

резултативност на учебно-възпитателния процес, активно търсене подходи 

за преодоляване на трудностите при оказване на здравни грижи, 

мотивираност за професионална дейност и продължаващо обучение, 

удовлетворяване на здравните потребности на пациентите и др. Това 

всъщност е реализация на потребното здравно бъдеще на обществото. 

Сравнителният анализ, показа че реализираните специалисти в 

изключително висок процентен дял (78%), също считат че са се нагодили 

към болничната (клиничната) среда и само 7% са адаптирали към средата 

посредством гъвкавост и целеустременост. Разсъждавайки върху този 

статистически резултат, стигам до извода че тази негативна 

тенденция на пасивно адаптиране в ретроспективен план се е 
запазила и продължава към настоящия момент.  

3.3.2. Болнична (клинична) среда, адаптация, потребности и 
уравновесяване на студента по здравни грижи и пациента 

Болничната среда има специфичните проблеми, произтичащи от 

структурните звена на системата  – хора, материално-техническа база и 

политика.  Изходната точка при анализирането на резултатите по този срез 

от изследването е мнението на професионалистите по здравни грижи и 

експертите в обучението, като „познавачи” на всички условия на 

болничната (клиничната) среда. Висок процентен дял (81%) от 

реализираните специалистите смятат, че средата в която полагат 
труд поражда необходимостта от професионално-клинично мислене.  

На всички студенти беше поставен асоциативен въпрос, който беше 

формулиран като „Имате ли усещане…?” Усещането като организируем 

психичен процес, белязан от личностен облик на студента може да 

включва отделни стимули от средата: лоши санитарно-хигиенни условия в 

стационара; неадекватно поведение на член на медицинския екип; 

неудовлетворен пациент; невъзможност на работещия специалист да 

оперира с ново техническо средство за работа, поради информационни 

съобщения на английски език и др.  

Висок процентен дял (80%) от лицата в студентската извадка 

потвърждават тезата, че средата в която ще полагат труд поражда 

необходимостта от професионално-клинично мислене.  
При сравняване на резултатите на извадките на студентите и 

реализираните специалисти чрез теста на Стюдънт, се наблюдава различие 

което не е статистически значимо [t(288) = 0.027; p = 0.979].   



 

                                   
Фиг. 5. Диаграма на разпределение на резултатите по показателя 

„Условия на болничната среда, пораждащи необходимост от професионално

 

Деветдесет процента от експертите също смятат

ще полага труд студента по здравни грижи поражда необходимост от 

професионално-клинично мислене. 

Болничната (клиничната) среда в съвременното ЛЗ се характеризира 

с многокомпонентни проблеми, произтичащи от различни плоскости. 

За да се установят най

(клиничната) среда, се проучи мнението на реализираните специали

експертите.  Проблемът с 

здравни грижи е 

квалификация и заплащане на труд

условията на обратнопропорционалната зависимост между 

увеличаване на изисквания за допълнителна квалификация и  темп на 

растеж на заплащането на труда.

липсата на мотивираност 

пациента, които са проблеми с висока значимос

Експертите определят като 

(клиничната) среда „

взаимодействие между членовете на екипа

Висок процентен дял от реализираните специалисти (76%) и 

експертите (80%), считат че 

професионално-клинично мислене
на болничната (клиничната) среда

защото то е основано на ретроспективен опит и професионален „живот” в 

условията на тази социална среда.  

Причината да се включи 

факторите при формирането на професионално

студентите, произтича от това че всички проблеми в болничната 

(клиничната) среда резонират върху удовлетвореността им от оказваната 

медицинска помощ.  

 

      Студенти                                                       Реализирани специалисти 

. Диаграма на разпределение на резултатите по показателя  

Условия на болничната среда, пораждащи необходимост от професионално-клинично мислене”

процента от експертите също смятат, че средата в която 

ще полага труд студента по здравни грижи поражда необходимост от 

клинично мислене.  

Болничната (клиничната) среда в съвременното ЛЗ се характеризира 

с многокомпонентни проблеми, произтичащи от различни плоскости. 

За да се установят най-често срещаните проблеми на болничната 

(клиничната) среда, се проучи мнението на реализираните специали

Проблемът с доминираща значимост за специалистите

 „несъответствие между професионална 

квалификация и заплащане на труд” (61%).  Напълно резонен избор в 

условията на обратнопропорционалната зависимост между 

увеличаване на изисквания за допълнителна квалификация и  темп на 

растеж на заплащането на труда. Това е причинно-следствената връзка с 

липсата на мотивираност на специалиста и неудовлетвореност на 

пациента, които са проблеми с висока значимост.  

определят като доминиращ проблем в болничната 

„психо-емоционално напрежение и нарушено 

взаимодействие между членовете на екипа”(70%).  

Висок процентен дял от реализираните специалисти (76%) и 

експертите (80%), считат че специалиста по здравни грижи с 

клинично мислене може да въздейства на проблемите 
на болничната (клиничната) среда. Тяхното оценъчно съждение е ценно, 

защото то е основано на ретроспективен опит и професионален „живот” в 

условията на тази социална среда.   

Причината да се включи пациентска група в изследването на 

факторите при формирането на професионално-клинично мисле

, произтича от това че всички проблеми в болничната 

(клиничната) среда резонират върху удовлетвореността им от оказваната 
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клинично мислене” 

средата в която 

ще полага труд студента по здравни грижи поражда необходимост от 

Болничната (клиничната) среда в съвременното ЛЗ се характеризира 

с многокомпонентни проблеми, произтичащи от различни плоскости.  

често срещаните проблеми на болничната 

(клиничната) среда, се проучи мнението на реализираните специалистите и 

доминираща значимост за специалистите по 

несъответствие между професионална 

Напълно резонен избор в 

условията на обратнопропорционалната зависимост между непрекъснато 

увеличаване на изисквания за допълнителна квалификация и  темп на 

следствената връзка с 

и неудовлетвореност на 

доминиращ проблем в болничната 

емоционално напрежение и нарушено 

Висок процентен дял от реализираните специалисти (76%) и 

ециалиста по здравни грижи с 

може да въздейства на проблемите 
Тяхното оценъчно съждение е ценно, 

защото то е основано на ретроспективен опит и професионален „живот” в 

в изследването на 

клинично мислене на 

, произтича от това че всички проблеми в болничната 

(клиничната) среда резонират върху удовлетвореността им от оказваната 



 

Болничната среда 

на адаптивен отговор се детерминира 

изградени механизми за адаптация, механизми за психична защита и не на 

последно място от познаването на 

предоставеното на здравните грижи

ретроспективният опит 

медицинска помощ. Именно критерият 

медицинска помощ за срок от 1 година

на пациентската група.  

 

Оказването на качествени здравни грижи от специалистите и 

удовлетворяването на здравните потребности са в 
правопропорционална зависимост

Потребността от качествени здравни грижи е йерархирана на 
трето място по брой избираемост

думата „качество” в контекста на изследвания научен проблем, 

асоциирана със „степен на изпълняване на необходимото ниво грижи

Оценяването на качеството на здравните гриж

индивидуално и обществено ниво:

На индивидуално ниво:

� Пациент – пълно 

по критериите: за кратко време; трайно здраве; консултиране 

от минимален брой специалисти; разход на минимални финансови 

ресурси; добри до отлични условия в ЛЗ; минимални негативни и 

максимални положителни преживя

� Специалист по здравни грижи

лечебно-диагностичен процес; 

критериите: кратки интервали от време; траен ефект върху 

здравето; наличие на необходимата професионална 

компетентност;

клиничен казус;

Не съм ползвал медицинска помощ до този 

момент

2

Над 4 пъти годишно

Кратност на ползване на медицинска помощ от пациентите (брой)

 

олничната среда за пациента е битова. Процесът на изработване 

на адаптивен отговор се детерминира от личностните качества, готовност и 

изградени механизми за адаптация, механизми за психична защита и не на 

последно място от познаването на организацията и в частност 

предоставеното на здравните грижи. Последното е в корелация 

ретроспективният опит на пациента във връзка с ползването на 

Именно критерият „кратност на ползване на 

медицинска помощ за срок от 1 година”, беше заложен при изсл

 

Фиг.6. Разпределение на пациентската извадка 

 

качествени здравни грижи от специалистите и 

удовлетворяването на здравните потребности са в 
правопропорционална зависимост.  

Потребността от качествени здравни грижи е йерархирана на 
трето място по брой избираемост от пациентите – 58%.

” в контекста на изследвания научен проблем, 

степен на изпълняване на необходимото ниво грижи

Оценяването на качеството на здравните грижи се извършва на 

индивидуално и обществено ниво: 

На индивидуално ниво: 
пълно оздравяване или подобряване на състоянието 

по критериите: за кратко време; трайно здраве; консултиране 

от минимален брой специалисти; разход на минимални финансови 

ресурси; добри до отлични условия в ЛЗ; минимални негативни и 

максимални положителни преживявания; 

по здравни грижи – постигане на резултативен 

диагностичен процес; лечебни резултати по 

критериите: кратки интервали от време; траен ефект върху 

здравето; наличие на необходимата професионална 

компетентност; обективна оценка и намиране на решение при 

клиничен казус; наличие на съвременна материално

0 5 10 15

Не съм ползвал медицинска помощ до този 

2-3 пъти годишно 

Над 4 пъти годишно

Всеки месец 

16

5

Кратност на ползване на медицинска помощ от пациентите (брой)

20  

Процесът на изработване 

от личностните качества, готовност и 

изградени механизми за адаптация, механизми за психична защита и не на 

и в частност на 

. Последното е в корелация с 

на пациента във връзка с ползването на 

кратност на ползване на 

, беше заложен при изследването 

 

качествени здравни грижи от специалистите и 

удовлетворяването на здравните потребности са в 

Потребността от качествени здравни грижи е йерархирана на 
%. Лексиката на 

” в контекста на изследвания научен проблем, 

степен на изпълняване на необходимото ниво грижи”. 

и се извършва на 

на състоянието 

по критериите: за кратко време; трайно здраве; консултиране 

от минимален брой специалисти; разход на минимални финансови 

ресурси; добри до отлични условия в ЛЗ; минимални негативни и 

постигане на резултативен 

лечебни резултати по 

критериите: кратки интервали от време; траен ефект върху 

здравето; наличие на необходимата професионална 

обективна оценка и намиране на решение при 

наличие на съвременна материално-техническа 
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база; използвани съвременни методи за диагностика и лечение; 

заплащане на труда релевантно на квалификацията; минимални 

негативни и максимални положителни преживявания; 

� Управител на ЛЗ - постигане на резултативен лечебно-

диагностичен процес и обществено стабилизирано убеждение за 

„визия” на ЛЗ и бъдещ дефинитивен избор на пациента. В 

условията на финансирането на ЛЗ в България, може да се 

направи извод за цялостен кръг започващ от удовлетворени 

пациенти и завършващ отново там. (вж.Фиг.7) 

На обществено ниво:  
� Население - като стабилизирано убеждение за оказване на 

качествена/некачествена медицинска помощ; 

� Експерти в сферата на социалните грижи и здравеопазването 
– като изпълнена/неизпълнена стратегия; икономически загуби от 

ВН; ефективност на програми; тенденции в протичането на 

обществените процеси; подобряване на условията на труд; 

превенция на социално-значимите заболявания и др.  
 

Фиг.7. Кръг на успешният лечебно-диагностичен процес в ЛЗ, през погледа на мениджъра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-висок процентен дял (44%) от пациентите в ЛЗ за 

извънболнична и болнична помощ, смятат че имат неудовлетворени 
потребности от качествени здравни грижи.  
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Фиг.8 Диаграма на разпределение на резултатите на пациентската извадка

 

На всички пациенти беше зададен въпрос относно начина им на 

адаптиране към болничната (клиничната) среда и заболяването. 

Адаптирането към заболяването е ключов момент в лечебно

диагностичния процес на болните. 

на пасивна и активна, също беше съпроводено с допълнителни пояснения 

за да бъде достъпна за квалифициране от пациентите от различните 

възрасти и образование. 

най-висок процентен д

активна адаптация –
статистическа извадка, считат че 

потребността от качествени здравни грижи ще спомогне за 

активната адаптация към 

заболяването. 

Фиг.9. Диаграма на разпределение на резултатите на пациентската извадка

  3.4. ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО
МИСЛЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВМУ

3.4.1. Роля на учебно
формиране на професионално

В този срез на изследването бяха включени студенти, реализирани 

специалисти и пациенти

Удовлетвореност на потребността от качествени здравни грижи на 

Роля на удовлетворяването на потребността от качествени здравни 

 

Диаграма на разпределение на резултатите на пациентската извадка

На всички пациенти беше зададен въпрос относно начина им на 

болничната (клиничната) среда и заболяването. 

Адаптирането към заболяването е ключов момент в лечебно

процес на болните. Условното разделение на адаптацията 

на пасивна и активна, също беше съпроводено с допълнителни пояснения 

за да бъде достъпна за квалифициране от пациентите от различните 

възрасти и образование. При анализът на резултатите, се установи 

висок процентен дял на пациентите, които са осъществили 

– 47%. Осемдесет и осем процента от тази 

статистическа извадка, считат че удовлетворяването на  

от качествени здравни грижи ще спомогне за 

активната адаптация към болничната (клиничната

. Диаграма на разпределение на резултатите на пациентската извадка

 

ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО
МИСЛЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЧРЕЗ 

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВМУ 
на учебно-възпитателният процес във ВМУ за 

формиране на професионално-клинично мислене 
В този срез на изследването бяха включени студенти, реализирани 

и пациенти. Проучването на мнението на пациенти се 

Да

44%

Колебая се

28%

Не

28%

Удовлетвореност на потребността от качествени здравни грижи на 

пациентите (%)

Да

88%

Колебая се

10%

Не

2%

Роля на удовлетворяването на потребността от качествени здравни 

грижи за активната адаптация на пациента (%)
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Диаграма на разпределение на резултатите на пациентската извадка 

На всички пациенти беше зададен въпрос относно начина им на 

болничната (клиничната) среда и заболяването. 

Адаптирането към заболяването е ключов момент в лечебно-

Условното разделение на адаптацията 

на пасивна и активна, също беше съпроводено с допълнителни пояснения 

за да бъде достъпна за квалифициране от пациентите от различните 

При анализът на резултатите, се установи 

ял на пациентите, които са осъществили 

Осемдесет и осем процента от тази 

удовлетворяването на  

от качествени здравни грижи ще спомогне за 

клиничната) среда и 

 

. Диаграма на разпределение на резултатите на пациентската извадка 

ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КЛИНИЧНО 
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЧРЕЗ 

процес във ВМУ за 

В този срез на изследването бяха включени студенти, реализирани 

Проучването на мнението на пациенти се 

Удовлетвореност на потребността от качествени здравни грижи на 

Роля на удовлетворяването на потребността от качествени здравни 



 

извърши в корелация с общественото стабилизирано убеждение за 

качество на обучението във ВМУ. 

Думата „роля” в лексиката има различно приложение, но тук се 

използва в контекста на „

Според 86 % от анкетираните студенти

процес във ВМУ има роля
мислене. Висок процентен дял и от реализираните специалисти (69%), 

също предоставиха положителен отговор на поставения въпрос. 

При сравнителният анализ на двете студентски извадки 2013 и 2015, 

се установи повишаване на избираемостта на отговора „Да” и респективно 

намаляване на „Не”. Наблюдава се значим

0.007]. Резултатът е визуализиран в следващата фигура.

Фиг.10 Диаграма на разпределение на резултатите на студентски извадки 2013 и 2015 по показателя 

„Роля на обучението във ВМУ за формиране на професионално

 

И при трите специалности, има повишаване на положителните 

отговори спрямо първия етап на

гореизложеното, може да се направи извод че се 

към по-високо оценяване на ролята на учебно

във ВМУ за формиране на професионално

студентите. 
В процеса на интервюиран

попитани: „Кога се формира при Вас професионално

мислене?” При най-висок процентен дял (59%) се е формирало 

професионално–клиничното мислене през първите пет години от 

професионалната дейност

на дисоциациите между учебно

въпрос.  

3.4.2. Роля на формите
ВМУ за формиране на професионално

3.4.2.1. Роля на организационните форми на обучение 
за формиране на професионално

 

извърши в корелация с общественото стабилизирано убеждение за 

ество на обучението във ВМУ.  

” в лексиката има различно приложение, но тук се 

използва в контекста на „значение за постигането на нещо важно”.

анкетираните студенти, учебно-възпитателния 

оцес във ВМУ има роля за формирането на професионално
Висок процентен дял и от реализираните специалисти (69%), 

също предоставиха положителен отговор на поставения въпрос. 

При сравнителният анализ на двете студентски извадки 2013 и 2015, 

не на избираемостта на отговора „Да” и респективно 

намаляване на „Не”. Наблюдава се значимo различие [t(382

]. Резултатът е визуализиран в следващата фигура. 

Диаграма на разпределение на резултатите на студентски извадки 2013 и 2015 по показателя 

„Роля на обучението във ВМУ за формиране на професионално-клинично мислене”

И при трите специалности, има повишаване на положителните 

отговори спрямо първия етап на изследването. Въз основа на 

гореизложеното, може да се направи извод че се наблюдава  тенденция 

високо оценяване на ролята на учебно-възпитателния процес 

във ВМУ за формиране на професионално-клинично мислене от 

В процеса на интервюиране реализираните специалисти

Кога се формира при Вас професионално

висок процентен дял (59%) се е формирало 

клиничното мислене през първите пет години от 

професионалната дейност.  Трябва да се работи в посока разкриването 

на дисоциациите между учебно-възпитателен и лечебно

Роля на формите, методите и средствата на обучение
ВМУ за формиране на професионално-клинично мислене

Роля на организационните форми на обучение 
за формиране на професионално-клинично мислене 
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извърши в корелация с общественото стабилизирано убеждение за 

” в лексиката има различно приложение, но тук се 

значение за постигането на нещо важно”. 

възпитателния 

за формирането на професионално-клинично 
Висок процентен дял и от реализираните специалисти (69%), 

също предоставиха положителен отговор на поставения въпрос.  

При сравнителният анализ на двете студентски извадки 2013 и 2015, 

не на избираемостта на отговора „Да” и респективно 

382) = 2.702; p = 

 

Диаграма на разпределение на резултатите на студентски извадки 2013 и 2015 по показателя  

клинично мислене” 

И при трите специалности, има повишаване на положителните 

изследването. Въз основа на 

наблюдава  тенденция 

възпитателния процес 

клинично мислене от 

е реализираните специалисти бяха 

Кога се формира при Вас професионално-клинично 

висок процентен дял (59%) се е формирало 

клиничното мислене през първите пет години от 

.  Трябва да се работи в посока разкриването 

възпитателен и лечебно-диагностичен 

на обучение във  
клинично мислене 

Роля на организационните форми на обучение във ВМУ 
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При сравнителният анализ на резултатите на извадките на 

студентите и реализираните специалисти чрез теста на Стюдънт, се 

наблюдават значими различие при отговора „Лекция” [t(288) = 2.822; p = 

0.005] и при отговора „Учебно-практическо занятие” [t(288) = -2.238; p = 

0.026]. Резултатът е визуализиран в следващата таблица.  
Табл.7. Резултати от теста на Стюдънт на извадките на студентите и реализираните специалисти 

Организационна форма на обучение във ВМУ 
Средно 

студенти 

Средно 
реализирани 
специалисти 

t(288) p-value 

Лекция 0.364 0.167 2.822 0.005 

Учебно-практическо занятие 0.288 0.444 -2.238 0.026 

Клинична практика 0.246 0.296 -0.767 0.444 

Семинар 0.017 0.037 -0.934 0.351 

Преддипломен стаж 0.085 0.056 0.714 0.476 

   

Анализът на установената дисоциация в отговорите по отношение на 

двете организационни форми, разкрива по-значима роля на практическото 

обучение спрямо теоретичното при реализираните специалисти. Това е 

логичен резултат, защото при започване на трудова дейност 

новозавършилите специалисти по здравни грижи изпитват професионална 

несигурност именно при изпълнение на практически задачи и решаване на 

медицински казуси. Дори и да имат отлични теоретични знания те не 

могат да ги трансформират в действие. Това твърдение беше застъпено 

и в постановката на научния проблем „Формиране на професионално-

клинично мислене”.  

При сравнителното анализиране на резултатите от студентски 

извадки 2013 и 2015, чрез теста на Стюдънт, се наблюдава се значимо 

различие при отговора „Преддипломен стаж” [t(382) = 1.850; p = 0.065].  

При извадка 2015 има превес на този отговор спрямо 2013, почти два пъти. 

Голяма част от студентите участват и при двата етапа на изследване. 

Промяната в тяхното мнение може да се аргументира с увеличаване курса 

на обучение, осъзнаване на необходимостта от повече практически знания, 

възможността за прилагане на знания в реални клинични условия и работа 

с пациента.  

3.4.2.2. Роля на методите на обучение във ВМУ за формиране на 
професионално-клинично мислене 

Най-значимият метод на обучение във ВМУ за формиране на 

професионално-клинично мислене, според анкетираните студенти и на 

двата етапа е „Упражняване” (94%). Той създава оптималните условия за 

прилагането и на вторият най-често избиран метод – „Работа с 

пациента” (67%). Същото йерархиране на двата метода извършиха и 

реализираните специалисти.  

 При сравнителният анализ с теста на Стюдънт на резултатите на 

извадките на студентите и реализираните специалисти, се наблюдават 

значими различия при отговорите „Курсова работа” [t(288) = 2.687; p = 
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0.008], „Работа по проект” [t(288) = -2.352; p = 0.019] и „Презентиране” 

[t(288) = 2.403; p = 0.017]. Резултатът е представен в следващата таблица. 

 
Табл.8. Резултати от теста на Стюдънт на извадките на студентите и реализираните специалисти 

Метод на обучение 
Средно 

студенти 

Средно 
реализирани 
специалисти 

t(288) p-value 

Лекционно изложение 0.441 0.500 -0.788 0.431 

Обяснение 0.449 0.407 0.556 0.579 

Наблюдение 0.606 0.500 1.426 0.155 

Упражняване 0.941 0.907 0.889 0.374 

Демонстрация 0.483 0.574 -1.206 0.229 

Беседа 0.148 0.111 0.706 0.481 

Дискусия 0.246 0.148 1.544 0.124 

Курсова работа 0.153 0.019 2.687 0.008 

Работа с книгата 0.102 0.037 1.501 0.134 

Работа с пациент 0.669 0.796 -1.827 0.069 

Работа по проект 0.174 0.315 -2.352 0.019 

Работа с медицинска документация 0.360 0.352 0.115 0.909 

Самостоятелна работа 0.284 0.296 -0.181 0.856 

Презентиране 0.131 0.019 2.403 0.017 

Отговорът „Работата по проект” е с по-висока избираемост при 

реализираните специалисти. Част от реализираните специалисти срещат 

затруднения, които възпрепятстват тяхното участие. Именно поради тази 

причина, те оценяват много по-високо този метод спрямо студентите.  

Значително по-висока избираемост имат отговорите „Курсова 

работа” и „Презентиране” при студентската извадка. Това е логичен 

резултат, обусловен от навлизането на модерните компютърни технологии 

във всички социални сфери. Потенциалът на възможните резултати на тези 

методи все повече се увеличава.  

3.4.2.3. Роля на средствата на обучение във ВМУ за формиране 
на професионално-клинично мислене 

Модерните компютърни технологии имат роля за формирането на 

професионално-клинично мислене на студентите по здравни грижи, 

защото създават оптималните условия за реализиране на учебните цели. 

Голяма част от използваните методи на обучение са детерминирани от 

компютърната компетентност на студентите и преподавателите: изготвяне 

на курсова работа, работа по проект, презентиране, лекционно изложение, 

демонстрация, наблюдение  и др. Тя е необходимо условие за активна 

научно-изследователска дейност на преподавателите и студентите. Високо 

е оценка получи този фактор от студентите, реализираните специалисти и 

експертите.  

При сравнителното анализиране на резултатите на студентски 

извадки 2013 и 2015 се установи повишаване на оценката на значимостта 

този фактор за формиране на професионално-клиничното мислене.  

 



 

 на извадките на

3.4.4. Решаване на клинични 
техника за формиране на професионално

Клиничната задача е логическа задача, чието решение е възможно 

само чрез мисловните операции. 

приложението на клиничните задачи и казуси в учебно

процес във ВМУ, участвах в НИП №12/2014 г. на ТрУ на тема: 

„Формиране на професионално

сферата на здравните грижи и общественото 
задачи и казуси”. Резултатът от съвместната научно

работа е издаване на учебно помагало за студенти по здравни грижи 

стъпки към професионално

Пенкова, Надежда Иванова)

С изключително висока избираемост 

студенти смятат, че
спомага за формирането на професионално

Реализираните специалисти също оценяват 

Резултатът е илюстрован на следващата фигура. 
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Фиг.11. Диаграма на сравнение на резултатите 

на извадките на студентите и реализираните специалисти 

Решаване на клинични задачи и казуси – 
техника за формиране на професионално-клинично мислене

Клиничната задача е логическа задача, чието решение е възможно 

само чрез мисловните операции. С оглед установяване ефективността от 

приложението на клиничните задачи и казуси в учебно

процес във ВМУ, участвах в НИП №12/2014 г. на ТрУ на тема: 

Формиране на професионално-клинично мислене на студентите

равните грижи и общественото здраве 
Резултатът от съвместната научно-изследователска 

работа е издаване на учебно помагало за студенти по здравни грижи 

стъпки към професионално-клинично мислене” (автори Мариана 

Пенкова, Надежда Иванова).  

С изключително висока избираемост (81%), 

че решаването на клинични задачи и казуси 
спомага за формирането на професионално-клинично мислене

Реализираните специалисти също оценяват високо този фактор (8

Резултатът е илюстрован на следващата фигура.  

. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките 

на студенти и реализирани специалисти 
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Формиране на професионално-клинично мислене чрез клинични 
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студентите и реализираните специалисти  

 педагогическа 
клинично мислене 

Клиничната задача е логическа задача, чието решение е възможно 

ефективността от 

приложението на клиничните задачи и казуси в учебно-възпитателния 

процес във ВМУ, участвах в НИП №12/2014 г. на ТрУ на тема: 

на студентите в 

 чрез клинични 
изследователска 

работа е издаване на учебно помагало за студенти по здравни грижи „100 

(автори Мариана 

%), анкетираните 

задачи и казуси 
клинично мислене.  

високо този фактор (89%). 

 

. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките  

Студенти

Реализирани специалисти

а обучение 

Реализирани специалисти



 

Експертната оценка за значимостта 

задачи и казуси в процеса на обучение във ВМУ за формирането на 

професионално-клинично мислене за студ

   Степента на сложност на различните типове задачи за всеки студент 

е различна, но обобщените резултати ще позволяват да се извърши анализ 

на детерминантите на професиоанлно

петте звена на процеса.  

При сравнителният анализ на резултатите на извадките на 

студентите и реализираните специалисти чрез теста на Стюдънт, не се 

наблюдават значими различия. Резултатът е представен в следващата 

таблица.  
Табл.9. Резултати от теста на Стюдънт на извадките на ст

Клинични задачи 
по степен на сложност 

Задачи с недостатъчно изходни данни

Задачи с несъществени за решението данни

Задачи с противоречиви данни 

Задачи, допускащи вероятни решения

 

При статистическото обработване на резултатите се установи че, 

50% от  анкетираните студенти изпитват затруднения при 

анализиране на информация от литературни източници, медицинска 
документация и наблюдение на пациента

реализираните специалисти изказват същото становище. При теста на 

Стюдънт на резултатите от двете извадки, наблюдаваното различие не 

статистически значимо [t(288) = 0.830; p = 0.407]. 

                                                                                               

Фиг.13. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките 

Седемдесет процента от експертите също установяват затруднения 

при анализиране на информация от студентите.

С цел откриване на дисоциацията между отделните мислов

беше проучено мнението на студенти

мисловните операции”. Резултатът е представен в таблична форма.

 

Експертната оценка за значимостта на решаването на клинични 

задачи и казуси в процеса на обучение във ВМУ за формирането на 

клинично мислене за студентите е 100%.  

Степента на сложност на различните типове задачи за всеки студент 

е различна, но обобщените резултати ще позволяват да се извърши анализ 

на детерминантите на професиоанлно-клиничното мислене в корелация с 

 

При сравнителният анализ на резултатите на извадките на 

студентите и реализираните специалисти чрез теста на Стюдънт, не се 

наблюдават значими различия. Резултатът е представен в следващата 

Резултати от теста на Стюдънт на извадките на студентите и реализираните специалисти

Средно 
студенти 

Средно 
реализирани 
специалисти 

t(288)

Задачи с недостатъчно изходни данни 0.246 0.204 0.653

Задачи с несъществени за решението данни 0.246 0.352 -1.594

0.305 0.204 1.487

Задачи, допускащи вероятни решения 0.203 0.241 -0.606

и статистическото обработване на резултатите се установи че, 

% от  анкетираните студенти изпитват затруднения при 

анализиране на информация от литературни източници, медицинска 
документация и наблюдение на пациента. Приблизително 48% от 

реализираните специалисти изказват същото становище. При теста на 

Стюдънт на резултатите от двете извадки, наблюдаваното различие не 

статистически значимо [t(288) = 0.830; p = 0.407].  

                          Студенти                                           Реализирани специалисти 

. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките 

на студенти и реализирани специалисти 

Седемдесет процента от експертите също установяват затруднения 

при анализиране на информация от студентите. 

С цел откриване на дисоциацията между отделните мислов

беше проучено мнението на студентите по критерия „затруднения при 

”. Резултатът е представен в таблична форма.
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на решаването на клинични 

задачи и казуси в процеса на обучение във ВМУ за формирането на 

Степента на сложност на различните типове задачи за всеки студент 

е различна, но обобщените резултати ще позволяват да се извърши анализ 

клиничното мислене в корелация с 

При сравнителният анализ на резултатите на извадките на 

студентите и реализираните специалисти чрез теста на Стюдънт, не се 

наблюдават значими различия. Резултатът е представен в следващата 

удентите и реализираните специалисти 

(288) p-value 

0.653 0.514 

1.594 0.112 

1.487 0.138 

0.606 0.545 

и статистическото обработване на резултатите се установи че, 

% от  анкетираните студенти изпитват затруднения при 

анализиране на информация от литературни източници, медицинска 
. Приблизително 48% от 

реализираните специалисти изказват същото становище. При теста на 

Стюдънт на резултатите от двете извадки, наблюдаваното различие не е 

 

Реализирани специалисти  

. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките  

Седемдесет процента от експертите също установяват затруднения 

С цел откриване на дисоциацията между отделните мисловни звена, 

затруднения при 

”. Резултатът е представен в таблична форма. 



 

Табл.10. Мисловните операции по степен на сложност  за студентите (%)

Затруднения на студентите

Мисловни операции

Отчленяване признаците на изследвания обект

Сравнение на отделните признаци на изследвания обект

Абстрахиране от незначителните признаци на изследвания обект

Конкретизиране на значимите признаци на изследвания обект

Обобщаване 

 

Най-висок процентен дял

специалисти имат затруднения за съждение и умозаключение при 
обработване на информация

извадки чрез теста на 

статистически значимо [t(288) = 0.844; p = 0.377]. Резултатът е 

визуализиран на следващата 

                                                                                             

Фиг.14. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките 

                                                         

Седемдесет процента от експертите също 

затруднения за съждения и умозаключения на студентите, при 

обработване на информация от литературни източници, медицинска 

документация и наблюдение на пациента

3.4.5. Методи за контрол и оценяване като възможност за 
самооценка на студентите п

Самооценката съгласно системата на личността може да се 

извършва в няколко направления:

способности; емоционални и волеви свойства на характера

ценностна система. Реалната самооценка на студента по

се детерминира от с

ефективният метод за контрол и оценка във
според анкетираните студенти

Реализираните специалисти също 

смятат че практическото изпитване е най

студента. Експертите също оценяват 

ВМУ като най-значим за самоо

 

Мисловните операции по степен на сложност  за студентите (%)

на студентите при извършване на мисловни операции

Мисловни операции 

Отчленяване признаците на изследвания обект 

Сравнение на отделните признаци на изследвания обект 

Абстрахиране от незначителните признаци на изследвания обект 

признаци на изследвания обект 

висок процентен дял от студентите и реализираните 

имат затруднения за съждение и умозаключение при 
обработване на информация. При сравняване на резултатите от двете 

извадки чрез теста на Стюдънт, наблюдаваното различие не е 

статистически значимо [t(288) = 0.844; p = 0.377]. Резултатът е 

лизиран на следващата фигура.  

                            Студенти                                 Реализирани специалисти  

. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките 

                                                         на студенти и реализирани специалисти 

Седемдесет процента от експертите също 

затруднения за съждения и умозаключения на студентите, при 

обработване на информация от литературни източници, медицинска 

документация и наблюдение на пациента.  

Методи за контрол и оценяване като възможност за 
самооценка на студентите по здравни грижи 

съгласно системата на личността може да се 

извършва в няколко направления: знания и практически

моционални и волеви свойства на характера

Реалната самооценка на студента по здравни  грижи

способността за оценъчно съждение

ефективният метод за контрол и оценка във ВМУ за самооценка 
според анкетираните студенти е „практическото изпитване

Реализираните специалисти също в най-висок процентен дял 

смятат че практическото изпитване е най-значимо за самооценката на 

Експертите също оценяват този метод за контрол и оценка във 

за самооценката на студентите (65%).
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Мисловните операции по степен на сложност  за студентите (%) 

мисловни операции 

Студенти 

22% 

18% 

31% 

19% 
10% 

и реализираните 

имат затруднения за съждение и умозаключение при 
При сравняване на резултатите от двете 

Стюдънт, наблюдаваното различие не е 

статистически значимо [t(288) = 0.844; p = 0.377]. Резултатът е 

 

. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките  

Седемдесет процента от експертите също установяват 

затруднения за съждения и умозаключения на студентите, при 

обработване на информация от литературни източници, медицинска 

Методи за контрол и оценяване като възможност за 

съгласно системата на личността може да се 

нания и практически навици; 

моционални и волеви свойства на характера; индивидуална 

здравни  грижи 

пособността за оценъчно съждение. Най-

ВМУ за самооценка 
практическото изпитване” (45%).  

висок процентен дял (65%), 

значимо за самооценката на 

този метод за контрол и оценка във 

. 



 

3.4.6. Резултативно п
предпоставка за формиране на професионално

Резултативното педагогическо общуване и взаимодействие е 

предпоставка за преодо

процес и между учебно

Висок процентен дял от сту

оценяват като значимо 
при формиране на професионално

При сравнителният анализ чрез теста на Стюдънт на резултатите от 

извадките на студентите и реализираните специалисти, наблюдаваното 

различие не е статистически значимо [t(288) = 

                         

Фиг.15. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките  на студенти и реализирани 

специалисти по критерия „Педагогическо общуване и взаимодействие”

 

3.4.6.1. Преподавателят
процес във ВМУ 

Доминиращата компетенция на преподавателят, която оказва 

влияние при формиране на професионално

студентите и реализираните специалисти
При сравнителното

студентите и реализираните специалисти чрез теста на Стюдънт, се 

наблюдава значимо различие при отговора „

базовата специалност" [t(288) = 

отговора „Стил на преподаване

значимо при отговора „Висока обща култура и интелект

= 0.002], който се явява предпочитан за групата на реализираните 

специалисти.  

В съвременното общество се наблюдава тревожна 

липса на  уважение към българският учител и възприемането му като 

„будител”. Резултатът от изследването показва, че за младите хора 

притежаването на високата обща култура и интелект от преподавателя е с 

ниска значимост. Това се потвърди и при 

 

Резултативно педагогическо общуване и взаимодействие 
предпоставка за формиране на професионално-клинично мислене

Резултативното педагогическо общуване и взаимодействие е 

предпоставка за преодоляване на дисоциациите в учебно

процес и между учебно-възпитателния и лечебно-диагностичния въпрос. 

оцентен дял от студентите и реализираните

оценяват като значимо педагогическото общуване и взаимодействие 
формиране на професионално-клинично мислене.  

При сравнителният анализ чрез теста на Стюдънт на резултатите от 

извадките на студентите и реализираните специалисти, наблюдаваното 

различие не е статистически значимо [t(288) = -1.567; p = 0.118]. 

 

                   Студенти                           Реализирани специалисти 

. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките  на студенти и реализирани 

специалисти по критерия „Педагогическо общуване и взаимодействие”

реподавателят като субект в учебно-възпитателният 

Доминиращата компетенция на преподавателят, която оказва 

влияние при формиране на професионално-клиничното мислене, според 

те и реализираните специалисти е „Практически
При сравнителното анализиране на резултатите от извадките на 

студентите и реализираните специалисти чрез теста на Стюдънт, се 

наблюдава значимо различие при отговора „Професионален опит по 

" [t(288) = -2.144; p = 0.033], значимо различие при 

тил на преподаване" [t(288) = -2.917; p = 0.004] и силно 

Висока обща култура и интелект” [t(288) = 

= 0.002], който се явява предпочитан за групата на реализираните 

В съвременното общество се наблюдава тревожна 

липса на  уважение към българският учител и възприемането му като 

„будител”. Резултатът от изследването показва, че за младите хора 

притежаването на високата обща култура и интелект от преподавателя е с 

ниска значимост. Това се потвърди и при сравнителното анализиране на 
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взаимодействие – 
клинично мислене 

Резултативното педагогическо общуване и взаимодействие е 

учебно-възпитателния 

диагностичния въпрос. 

дентите и реализираните специалисти, 

педагогическото общуване и взаимодействие 

При сравнителният анализ чрез теста на Стюдънт на резултатите от 

извадките на студентите и реализираните специалисти, наблюдаваното 

1.567; p = 0.118].  

. Диаграма на разпределение на  резултати на извадките  на студенти и реализирани 

специалисти по критерия „Педагогическо общуване и взаимодействие” 

възпитателният 

Доминиращата компетенция на преподавателят, която оказва 

клиничното мислене, според 

Практически умения”.  
анализиране на резултатите от извадките на 

студентите и реализираните специалисти чрез теста на Стюдънт, се 

Професионален опит по 

2.144; p = 0.033], значимо различие при 

2.917; p = 0.004] и силно 

” [t(288) = -3.192; p 

= 0.002], който се явява предпочитан за групата на реализираните 

В съвременното общество се наблюдава тревожна тенденция на 

липса на  уважение към българският учител и възприемането му като 

„будител”. Резултатът от изследването показва, че за младите хора 

притежаването на високата обща култура и интелект от преподавателя е с 

сравнителното анализиране на 
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студентски извадки 2013 и 2015 (2015-38%: 2013-48%).  В ретроспективен 

план, за реализираните специалисти тази компетенция е била значително 

по-значима.  

В корелация с високата оценка от студентите на ролята на фактора 

„педагогическото общуване и взаимодействие” за формиране на 

професионално-клинично мислене, е много ниска значимостта на стилът 

на преподаване. Резултативното педагогическо общуване и 

взаимодействие се детерминира от уменията за работа в екип и 

комуникативната компетентност на преподавателя.  

Високата оценка, която дават реализираните специалисти на 

професионалния опит по базовата специалност на преподавателя, също е 

логичен резултат. Представянето на клинични случаи от преподавателя и 

анализирането на ефективността от лечебно-диагностичния процес, има 

значим дидактически „ефект” при формирането на логичната и 

емоционалната памет на студентите. 

 

 

Фиг.16. Диаграма на сравняване на резултатите  на извадките  

на студентите и реализираните специалисти 

3.4.6.2. Студентът като субект в учебно-възпитателният процес 

във ВМУ 

Най-значимият детерминант на стилът на учене на студента са 

емоционалните и волеви свойства на характера. Те в единство със 

знанията, способностите и аксиатиката, формират системата на личността. 

От една страна, те са подбудител на учебно-познавателната дейност, а от 

друга – да са резултат от учебно-възпитателния процес. 
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90%
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14%

45%

30%

49%

14%
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83%

63%

65%

48%

20%

67%

37%

65%

11%
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Табл.11. Сравнителен анализ на емоционалните и волеви свойства на характера на студента, оказващи 

въздействие при формирането на професионално-клиничното мислене (%) 

 

Резултатите показват, че студентите и реализираните специалисти 

оценяват като значими за формирането на професионално-клиничното 

мислене едни и същи емоционални и волеви свойства на характера. Тук те 

се изследват като фактор определящ мотивацията за обучение във ВМУ, 

познавателната дейност и специфика на протичане на психичните процеси.  

 

3.4.6.3. Пациентът като субект в учебно-възпитателният и лечебно-
диагностичния процес 

Пациентът е личност с определени манталитетни свойства, намираща 

се в процес на адаптиране към непознатата болнична (клинична) среда. 

Емоционалните и волеви свойства на специалиста, както и неговите 

компетенции, се изследваха в корелация с очакванията на пациента.  

Пациентите дават най-висока оценка на компетенцията 

„Практически умения” (87%). 

При извършване на дисперсионен анализ на резултатите от 

извадките на студентите, реализираните специалисти и пациентите, 

наличието на много на брой еднотипни различия дава основание да се 

потърси обща характеристика. Факторният анализ по метода на 

максималното правдоподобие дава едно водещо собствено значение λ = 

4.044 (19% от общата вариация), при следните факторни тегла.  
 

 

Емоционалните и волеви свойства на характера на студента 

Критерий  Свойства на характера Студенти Реализирани 

специалисти 

Експерти 

Степен на 

устойчивост 

Мотивираност 73% 74% 70% 

Целеустременост 44% 28% 20% 

Организираност 54% 52% 65% 

Последователност 37% 35% 60% 

Диапазон на  

изява 

Професионализъм 70% 72% 40% 

Любознателност 40% 16% 50% 

Културност 36% 24% 0% 

Образованост 37% 41% 50% 

Съобразителност 40% 43% 55% 

Стабилизирани 

настроения 

Комуникативност 

 

68% 48% 40% 

Изява при 

обстоятелства 

Инициативност 26% 30% 55% 

Креативност 31% 24% 65% 

Амбициозност 48% 37% 40% 

Аналитичност 22% 24% 65% 

Изразяване на 

отношение 

Етичност 42% 46% 30% 

Съзнателност 40% 43% 11% 

Милосърдие 51% 54% 25% 

Отговорност 70% 74% 70% 

Стабилизирани 

афекти 

Самооценяване 31% 17% 10% 

Самоконтрол 49% 33% 40% 

Себеутвърждаване 35% 20% 15% 
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Табл.12. Таблица на факторните тегла  

индикатор факторно тегло индикатор факторно тегло 

Професионализъм 0.007 Креативност 0.440 

Комуникативност 0.424 Любознателност 0.428 

Мотивираност 0.513 Културност 0.372 

Целеустременост 0.540 Образованост 0.355 

Организираност 0.439 Амбициозност 0.548 

Последователност 0.562 Инициативност 0.534 

Съобразителност 0.491 Милосърдие 0.280 

Съзнателност 0.473 Самооценяване 0.430 

Отговорност 0.378 Самоконтрол 0.421 

Етичност 0.399 Себеутвърждаване 0.463 

Аналитичност 0.391   

Посредством факторния анализ, са получени числови стойности (в 

zразпределение) на (латентния фактор) ПКМ-ЛК, които са подложени на 

дисперсионен анализ. Наблюдавания ефект на намаляване на средните 

стойности студенти → специалисти → пациенти е силно статистически 

значим [F(2,347) = 20.559; p< 0.001]. Пациентите ценят най-много 

качествата професионализъм (85%), комуникативност (41%), 

мотивираност (40%), организираност (37%), отговорност (66%) и 

милосърдие (41%).   

3.4.7. Научно-изследователската дейност на студента по здравни 
грижи – съвременна педагогическа техника за  формиране на 
професионално-клинично мислене 

Резултативното педагогическо общуване и взаимодействие е 

предпоставка за съвместна научно-изследователска дейност на 

преподавателя във ВМУ и студента.  

Потребностите са подбудител на действието на личността, затова  

студентите бяха попитани: „Кои фактори биха провокирали интереса на 

студента за научно-изследователска дейност?” При сравнителното 

анализиране чрез теста на Стюдънт, на резултатите от извадките на 

студентите и реализираните специалисти се наблюдават значими различия 

при отговора „Мотивиране и насърчаване от преподавателя” [t(288) = 

1.925; p = 0.055] и силно значимо при отговора „Интересен клиничен 

случай” [t(288) = 3.127; p = 0.002]. Резултатът е представен в следващата 

таблица. 
Табл.13. Резултати от теста на Стюдънт при сравняване на извадките на студентите и реализираните специалисти  

Фактори, провокиращи интереса на студентите за 
научно-изследователска дейност 

Средно 
Студенти 

Средно 
реализирани 
специалисти 

t(288) p-value 

Мотивиране и насърчаване от преподавателя 0.606 0.463 1.925 0.055 

Желание за самостоятелна работа и 
себеутвърждаване на студента 

0.445 0.444 0.006 0.995 

Интересен клиничен случай 0.669 0.444 3.127 0.002 

Социална значимост на медицинският проблем 0.157 0.222 -1.156 0.248 
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Един клиничен случай може да породи научен интерес по много 

причини: рядко срещано заболяване или вродена аномалия; близък човек с 

подобно заболяване;собствени преживявания; отъждествяване с  

проблема на пациента; желание за помощ на другите; желание за личен 

принос към подобряване на общественото здраве и др.  

При сравнителното анализиране на резултатите от студентски 

извадки 2013 и 2015, се наблюдава значимо различие при отговора 

„Социална значимост на медицинският проблем” [t(382) = -1.708; p = 

0.088]. Резултатът е представен  на следващата таблица.  
Табл.14. Резултати от теста на Стюдънт при сравняване на студентски извадки 2013 и 2015  

Фактори, провокиращи интереса на студентите за научно-
изследователска дейност 

Средно 
Студенти 

2015 

Средно 
Студенти 

2013 
t(382) p - value 

Мотивиране и насърчаване от преподавателя 0.592 0.580 0.246 0.806 

Желание за самостоятелна работа и себеутвърждаване на 
студента 

0.424 0.465 -0.808 0.420 

Интересен клиничен случай 0.658 0.630 0.563 0.574 

Социална значимост на медицинският проблем 0.174 0.245 -1.708 0.088 

Намаляването на избираемостта на факторът „Социална значимост 

на медицинския проблем” при студентска извадка 2015 е неблагоприятна 

тенденция. Наблюдава се при всички специалности.  

 

3.5. ПРОФЕСИОНАЛНО-КЛИНИЧНОТО МИСЛЕНЕ НА 
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – ПРЕДДПОСТАВКА ЗА 
УДОВЛЕТВОЯРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА 
ПАЦИЕНТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА 
НАСЕЛЕНЕИТО 

Терминът „предпоставка” се използва в настоящото изследване като 

предварително условие за осъществяване на нещо и като изходна точка за 

разсъждение. 

Според висок процентен дял от анкетираните студенти (90%), 

професионално-клиничното мислене е предпоставка за „подобряване 

качеството на здравните грижи”. Същият резултат има при извадките 

на реализираните специалисти – 91% и пациентите – 90%. Експертната 

оценка на правопропорционалната зависимост между професионално-

клинично мислене на специалиста и подобряване на качеството на 

здравните грижи е 80%. 

Според 27% от анкетираните студенти, професионално-клиничното 

мислене е предпоставка за решаването на медико-социалните проблеми на 

населението. По-ниска оценка дават пациентите (25%) и реализираните 

специалисти (19%). По-висок процентен дял от експертите  (85%) дават 

приоритет на формирането на професионално-клиничното мислене като 

предпоставка за решаване на медико-социалните проблеми.  

Според 34% от анкетираните студенти, формирането на 

професионално-клинично мислене е предпоставка за личен принос към 



 

подобряване на здравето на

същата -35%. Най-високо е оценяването от реализираните специалисти 

41%. Личният принос за подобряване на здравето на популационно ниво е 

възможен при целенасочена работа за решаване на медицинските 

проблеми със социална значимост

извадките, считат че специалиста с професионално

може да има личен принос за подобряване на качеството на здравните 

грижи. Положителният резултат показва готовност за промяна в 

поведенческия стил на трудова дейност на специалис

определени условия на средата

определени фактори, които не зависят от стила на мислене и работа 

(остаряла материално-техническа база, ниско заплащане на 

Фиг.17. Диаграма на разпределение на резултатите на извадките 

на студентите и реализираните специалисти

Холистичната медицина в последните няколко години

повече последователи. Според някои психолози, 

клиничното мислене е предпоставка за прилагането на холистичен подход 

към пациента.  

При сравняване на резултатите с дисперсионния анализ на извадките 

на студентите, реализираните специалисти и пациентите, 

различие не е статистически значимо [

Резултатът е представен в следващата 

Фиг.18. Диаграма на разпределение на резултатите на извадките 

на студентите, реализираните специалисти и пациенти
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високо е оценяването от реализираните специалисти 

Личният принос за подобряване на здравето на популационно ниво е 

възможен при целенасочена работа за решаване на медицинските 

оциална значимост. Приблизително равен процентен дял от 

извадките, считат че специалиста с професионално-клинично мислене 

може да има личен принос за подобряване на качеството на здравните 

Положителният резултат показва готовност за промяна в 

нческия стил на трудова дейност на специалистите. Критерият „

условия на средата” са обуславя от съществуването на 

определени фактори, които не зависят от стила на мислене и работа 

техническа база, ниско заплащане на 

. Диаграма на разпределение на резултатите на извадките 

на студентите и реализираните специалисти 

Холистичната медицина в последните няколко години

Според някои психолози, именно професионално

мислене е предпоставка за прилагането на холистичен подход 

При сравняване на резултатите с дисперсионния анализ на извадките 

на студентите, реализираните специалисти и пациентите, 

различие не е статистически значимо [F(2, 347) =1.544; p 

едставен в следващата фигура. 
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цията. Експертната оценка е приблизително 

високо е оценяването от реализираните специалисти – 

Личният принос за подобряване на здравето на популационно ниво е 

възможен при целенасочена работа за решаване на медицинските 

. Приблизително равен процентен дял от 

клинично мислене 

може да има личен принос за подобряване на качеството на здравните 

Положителният резултат показва готовност за промяна в 

тите. Критерият „при 

” са обуславя от съществуването на 

определени фактори, които не зависят от стила на мислене и работа 

труда и др.) 

 

. Диаграма на разпределение на резултатите на извадките  

Холистичната медицина в последните няколко години има все 

професионално-

мислене е предпоставка за прилагането на холистичен подход 

При сравняване на резултатите с дисперсионния анализ на извадките 

на студентите, реализираните специалисти и пациентите, наблюдаваното 

.544; p =  0.215]. 

 

. Диаграма на разпределение на резултатите на извадките  
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3.6. ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ 
ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КЛИНИЧНОТО МИСЛЕНЕ 
НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

При изследване на процеса на формиране на професионално-

клинично мислене на студентите, се включиха широка гама от възможни 

фактори, произтичащи от системата на личността на студента, учебно-

възпитателния и лечебно-диагностичния процес. Диференцираха се 

значими въздействия, което позволи да се установят закономерностите и 

причинно-следствените връзки между факторите и формирането на 

професионално-клиничното мислене при студентите в сферата на 

здравните грижи и общественото здраве. Изготви се асоциативен модел на 

положително действащите фактори. (вж.Фиг.19) 
 

3.7. ПЕДАГОГИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 
ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-
КЛИНИЧНОТО МИСЛЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В СФЕРАТА НА 
ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 

Предложената педагогическа стратегия за оптимизиране на процеса 

на формиране на професионално-клинично мислене са в корелация с 

получените емпирични резултатите на положително действащите фактори: 

1. Създаване на оптимални условия за осъществяване на активна 

адаптация на студента към академичната среда: 
� Запознаване с организацията и характер на работа на 

административните звена  на ВМУ; 

� Провеждане на информационни срещи на административният 

персонал със студентите за запознаване с парва и задължения, 

учебен план и програма и др.; 

� Възпитаване в спазване на часовия график за провеждане на 

учебни занятия в академични и болнични условия; 

� Назначаване на клиничен психолог във ВМУ, при който 

студентите могат да получат помощ при негативни 

преживявания във връзка с клиничната дейност (смърт на 

пациент, болка при манипулация, нарушено взаимодействие 

между членовете на екипа и др.) и затруднена адаптация; 

� Организиране на трейдинги във ВМУ за формиране на 

комуникативни умения, умения за работа в екип, успешно 

управление на конфликта и др.; 

� Включване в курсове за обучение на чужд език, компютърно 

обучение и др.; 

� Самовъзпитание и самообучение на студента и др. 

2. Създаване на оптимални условия за осъществяване на активна 

адаптация на студента към  болничната среда: 
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� Провеждане на мотивационни срещи на студенти, 

преподаватели и реализирани специалисти за запознаване на 

студентите с организацията и характер на работа на 

различните звена на ЛЗ; 

� Запознаване на специалисти и студенти; 

� Запознаване със специфичните лечебно-диагностични 

дейности във всяко звено; 

� Запознаване с медицинската документация; 

� Запознаване с проблемите на болничната (клиничната) среда; 

� Създаване на ползотворна комуникационна среда на 

приемственост на поколенията специалисти по здравни грижи 

и др. 

3. Оптимизиране на теоретично обучение: 
� Акцентиране на преподавателя на ключовите понятия във 

всяка тематична единица; 

� Информиране за значимостта на изучаваното научно 

съдържание, асоцииране с примери  от реалната клинична 

дейност; 

� Създаване на логична връзка с вече изучавано учебно 

съдържание; 

� Формиране на навици за учене, чрез по-често извършване на 

текущ контрол; 

� Поставяне на задача за самостоятелна работа или в екип за 

проучване на клиничен случай или търсене на актуална 

информация по научен проблем; 

� Използване на съвременни компютърни технологии по време на 

лекционно изложение; 

� Акцентиране върху отговорността на студента за здравето 

на пациента; 

� Създаване у студента на стабилизирано индивидуално 

убеждение за потребността от „живи” теоретични знания и 

др. 

4. Оптимизиране на практическото обучение: 

� Спазване на фундамента практическото обучение да следва 

теоретичното; 

� Липсата на достатъчно време за практическо упражняване на 

всеки студент при УПЗ, може да се компенсира чрез 

използваните на няколко макета едновременно и работа по 

групи; 

� Упражняването от студентите и демонстрирането от 

преподавателя на техника на изпълнение на манипулация, 

може да се осъществяват успоредно и по този начин всички са 

заангажирани едновременно; 
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� Провеждането на беседа във връзка с изходното ниво знания, 

може да с замени с тест за входящ контрол, който да се 

провери на момента от друг студент, така  всеки  може  да 

направи самооценка; 

� Повторно упражняване на техниката на изпълнение на 

манипулацията при грешка; 

� Заключителният контрол в края на УПЗ може да се провежда 

чрез клинични задачи и казуси, чието решаване да става по 

малки групи; 

� Възлагане на самостоятелна работа на студента (подготовка 

на необходими пособия, представяне на клиничен случай и др.); 

� Обучение в различни комуникационни техники за събиране на 

медицински значима информация и получаване на информирано 

съгласие, като друг член на групата може да бъде „симулиран 

пациент”; 

� Преодоляване на професионалната несигурност при работа с 

пациента, чрез наблюдение от преподавател/наставник на 

самостоятелната работа на студента; 

� Изказване на вербална похвала при безгрешна техника на 

изпълнение; 

� Обучение за извършване на професионалните дейности на 

специалиста в реално време на „терен”; 

� Демонстриране на материали с видеосъдържание на сложни 

диагностични и лечебни процедури; 

� Разработване на медицински софтуер, имитиращ клиничната 

реалност в който студентите могат да имат различни ролеви 

игри, да се научават да вземат решения и да осъзнават 

ефекта от взетото решение; 

� Демонстриране на приоритетни клинични случаи, които са 

рядко срещани или алгоритми за поведение в спешни ситуации; 

� Обсъждане на случай от практиката на клиничен комитет и 

др. 

5. Създаване на условия за резултативно педагогическо  общуване 

и взаимодействие: 

� Прилагане на примери в процеса на обучение от собствената 

клинична работа; 

� Запознаване с академичните промени; 

� Възможност за комуникация чрез съвременните социални 

мрежи; 

� Морално-етично професионално поведение на преподавателя в 

корелация със съвременната социална среда; 

� Уважение към студентите от преподавателя и обратно – 

уважение към авторитета на преподавателя от студентите; 
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� Индивидуален подход към всеки студент в процеса на 

адаптиране и др. 

6. Съвместна научно-изследователска дейност: 

� Мотивиране и насърчаване на студента; 

� Насоченост към медико-социалните проблеми на населението; 

� Разпределяне на задачите между участниците в екипа; 

� Представяне на резултатите от съвместната дейност на 

научни форуми и конференции от студентите; 

� Словесна благодарност поименно на всички включили се 

студенти при провеждане на проучвания, създаване на учебни 

помагала и др. 
 

ОБОБЩЕНИЕ, ИЗВОДИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 
ПРЕПОРЪКИ 

ОБОБЩЕНИЕ 
Въз основа на извършеното проучване осъществено в рамките на 

периода 2012 – 2015 година, целта на изследването е постигната. 

Резултатите са обработени от математико-статистически методи, които 

дадоха необходимата статистическа информация за наблюдаваните 

значими и незначими ефекти. Те дават основание да се постигнат изводи и 

препоръки. В дисертационният труд бяха включени резултати от 

проведени изследвания на НСИ и нормативни документи. 

Изследването е актуално и отговаря на настоящата потребност 
на обществото за повишаване на качеството на обучение на 
медицинските специалисти, в отговор на увеличеният процентен дял 
на пациентите с неудовлетворени здравни потребности.  

Изводи 
ОБУЧЕНИЕ 

1. Спецификата на учебно-възпитателния процес на студентите във 

ВМУ произтича от интегрирането му в лечебно – диагностичния 

процес на пациентите в ЛЗ.  
2. Двата процеса се намират в сложна симбиоза и ако тя бъде 

нарушена, започват да протичат като изолирани процеси.  

3. Учебно-възпитателната дейност във ВМУ в  индивидуален план е 

насочена към качествени грижи за болния човек, а в обществен план 

към решаване на медико-социалните проблеми на различните 

възрастови групи.  
4. При сравнителният анализ на резултатите на  студентски извадки 2013 и 

2015, се установи тревожна тенденция на повишаване на 

процентния дял студенти, които се обучават във ВМУ вследствие 
на случайни събития (2015 г.-8,7%: 2013 г.-3,5%). 
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5. Има всички необходими условия вероятностния модел за 

професионално бъдеще на студентите „клинична дейност” да се 
реализира  (100%).  

6. Потребното бъдеще е активна адаптация на студента към 
академична и болнична (клинична) среда.  

7. Успешната адаптация на студента към академичната среда е 

предпоставка за успешно адаптиране и към болнична (клинична) 

среда, която настъпва по-късно.  

8. Адаптирането на студента по здравни грижи към болничната 

(клиничната) среда по време на обучението е предпоставка за 

реализирането на потребния модел на здравното бъдеще на 
населението, при започване на трудова дейност в ЛЗ.  

9. Негативна тенденция на пасивно адаптиране на студентите към 

болничната (клиничната) среда в ретроспективен план се е 
запазила и продължава към настоящия момент.  

10. Студентите се затрудняват да трансформират теоретичните 
знания  в действие. 

11. Материално–техническата база във ВМУ трябва да се осъвременява в 

корелация с развитието на информационните и компютърни 

технологии. 

12. Резултативното педагогическо общуване и взаимодействие е 

предпоставка за преодоляване на дисоциациите в учебно-възпитателния 

процес и между учебно-възпитателния и лечебно-диагностичния 

въпрос. 

13. В съвременното общество се наблюдава тревожна тенденция на липса 

на  уважение към българският учител и възприемането му като 

„будител”.  

14. Съвременните тенденции са насочени към включване на студенти в 

мултидисциплинарни научно-изследователски проекти с 

практическа насоченост за профилактика и лечение на социално-

значими заболявания. 

СТУДЕНТИ И РЕАЛИЗИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ  

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
1. Най-висок процентен дял от студентската извадка (62%) и 

реализираните специалисти (59%), определят „Собствени мотиви” 

като доминиращ фактор, оказващ влияние при професионалната 

ориентация на бъдещия медицински специалист. 
2. Желание за помощ на другите е най-често посочваният мотив за избор 

на медицинска професия от студентите (71%) и реализираните 

специалисти (50%). 
3. Вероятностният модел за професионално бъдеще на студентите е 

„Клиничната дейност” (73%), което е потребен модел. Основна 
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трудова заетост на специалистите по здравни грижи е „Клинична 

дейност” (96%).  
4. Според студентите, обучението във ВМУ спомага за тяхната 

адаптация към болнична (клинична) среда (64%). По-малко от 50% 

от реализираните специалисти, считат че обучението във ВМУ 

спомага за адаптацията на студента към болничната 
(клиничната) среда. 

5. При сравнителното анализиране се установи, че по-висок процентен 

дял от студентите ще се „нагодят към болничната (клиничната) 
среда” (30%), спрямо тези, които ще променят средата посредством 

гъвкавост и целеустременост (17%). Реализираните специалисти в 

изключително висок процентен дял (78%), считат че са се нагодили 

към болничната (клиничната) среда и само 7% са адаптирали към 

средата посредством гъвкавост и целеустременост. 

6. Висок процентен дял от лицата в извадките на студентите и 

реализираните специалисти потвърждават тезата, че средата в 

която полага труд специалиста, поражда необходимост от 
професионално-клинично мислене (80%). 

7. Студентите и реализираните специалисти (над 75%), считат че 

специалиста по здравни грижи с професионално-клинично мислене 

може да въздейства на проблемите на болничната (клиничната) 

среда. 

8. Студентите определиха като най-значима за формиране на 

професионално-клинично мислене, организационната форма на 
обучение във ВМУ „Лекция” (36%), а реализираните специалисти -

„Учебно-практическо занятие” (44%).  

9. Над 90% от студентите и специалистите, определят като най-значим 

метод на обучение във ВМУ за формиране на професионално-

клинично мислене  „Упражняване”. 
10. Според 70 % от анкетираните студенти и 83% от специалистите, 

внедряването на модерните компютърни технологии спомага за 
формирането на професионално-клинично мислене.  

11. Над  80% от студентите и реализираните специалисти, считат че 

адекватният подбор на  методи, форми и средства на обучение ще 

спомогне за формирането на професионално-клинично мислене.  
12. Над 80% от студентите и реализираните специалисти, считат че 

решаването на клиничните задачи и казуси спомага за 
формирането на професионално-клинично мислене.   

13. Петдесет процента от студентите, изпитват затруднения при 

анализиране на информация от литературни източници, 

медицинска документация и наблюдение на пациента. 
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14. Най-висок процентен дял от студентите (31%), изпитват затруднение 

при мисловната операция абстрахиране от незначителните 

признаци. 
15. Най-висок процентен дял от студентите (50%) имат затруднения за 

съждение и умозаключение при обработване на информация. 
16. Като най-значими метод за контрол и оценка във ВМУ по  критерия 

„самооценка”, анкетираните студенти (45%) и реализираните 

специалисти (65%) определиха  „практическото изпитване”. 
17. Висок процентен дял от студентите (85%) и реализираните специалисти 

(93%), оценяват като значимо педагогическото общуване и 

взаимодействие при формиране на професионално-клинично 
мислене. 

18. Доминиращата компетенция на преподавателят, която оказва 

влияние при формиране на професионално-клиничното мислене, според 

90 % от студентите 83% от специалистите е „Практически умения”.  

15. Студентите и реализираните специалисти оценяват като значими за 

формирането на професионално-клиничното мислене едни и същи 

емоционални и волеви свойства на характера: 

• По критерия „Степен на устойчивост” – мотивираност; 

• По критерия „Диапазон на изява” – професионализъм; 

• По критерия „Стабилизирани настроения” – 

комуникативност; 

• По критерия „Изява при обстоятелства” – амбициозност; 

• По критерия „Изразяване на отношение” – отговорност; 

• По критерия „Стабилизирани афекти” – самоконтрол. 

19. Най-силно провокиращият фактор за научно-изследователската дейност 

за студентите е „интересен клиничен случай” (67%).   
20. Над 70% от студентите и специалистите, считат че  работата на по 

научно-изследователски проект в областта на здравеопазването, 

спомага за формирането на професионално-клинично мислене. 
21. Около 70% от студентите и специалистите, считат че участието в 

научна конференция, ще спомогне за формирането на 

професионално-клинично мислене. 
22. Дисоциацията между специалист с професионално-клинично мислене и 

болнична (клинична) среда включва няколко аспекта: 

• „медицински специалист с професионално-клинично мислене и 

ниско заплащане на труда (46%); 

• „медицински специалист с професионално-клинично мислене и 

неподкрепяща професионална общност (22%); 

• медицински специалист с професионално-клинично мислене и 

неудовлетвореност на пациента (7%); 
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• медицински специалист с професионално-клинично мислене и 

негативно обществено мнение (6%). 
23. При над 50% от реализираните специалисти се е формирало 

професионално–клиничното мислене през първите пет години от 

професионалната дейност.   
ПАЦИЕНТИ 

1. Всички проблеми в болничната (клиничната) среда резонират върху 

удовлетвореността на пациентите от оказваната медицинска 

помощ. 

2. Оказването на качествени здравни грижи от специалистите и 

удовлетворяването на здравните потребности са в 

правопропорционална зависимост. 

3. Потребното бъдеще е активна адаптация на пациента към 
болнична (клинична) среда. 

4. Потребността от „качествени здравни грижи” е йерархирана на 
трето място по брой избираемост от пациентите (58%). 

5. Най-висок процентен дял от пациентите в ЛЗ за извънболнична и 

болнична помощ, смятат че имат неудовлетворени потребности 

от качествени здравни грижи. 

6. Пациентите считат че, удовлетворяването на потребността от 

качествени здравни грижи ще спомогне за активната адаптация 
към болничната (клиничната) среда и заболяването (88%). 

7. Пациентите ценят най-много качеството „професионализъм” на 

специалиста по здравни грижи (85%). и компетенцията „практически 

умения” (87%). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потвърди се хипотезата, че чрез стимулирането на позитивно 
действащите фактори при формиране на професионално-клиничното 
мислене на студентите в сферата на здравните грижи и общественото 
здраве ще доведе до подобряване качеството на здравните грижи. 

Формираният профил на специалиста по здравни грижи, чрез 
учебно-възпитателната дейност във ВМУ се оказа неадекватен 

уравновесителен отговор на промените = проблемите в болничната 
(клиничната) среда. Последното доведе до формиране на 
стабилизирано обществено убеждение за осъществяване на 

некачествена професионална дейност на специалистите по здравни 

грижи. Адекватната реакция на институциите осъществяващи 

учебно-възпитателен и лечебно-диагностичен процес е опит за 

оптимизация и модернизация, спрямо динамичните промени в 
социалната среда. Дисоциациите в протичането на процесите на 

оптимизация и модернизация на обучението и лекуването се обуславят от 

различните условия на средата, липсата на кадрови и материални ресурси и  
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дългосрочна визия за развитие.  Следователно, когато се цели въздействие 

от специалиста по здравни грижи, трябва да се акцентира върху 

потенциалните възможности, които зависят само от неговите 

поведенческите реакции в процеса на работа. 
За да може да се осъществи вероятностният потребен модел на 

здравно бъдеще на населението, ВМУ трябва да изработи нов 

уравновесителен отговор. Формирането на нов професионален профил 

на специалиста по здравни грижи е предпоставка за преодоляването 

на дисоциациите между учебно-възпитателен и лечебно-диагностичен 

процес. 
Формирането на професионално-клиничното мислене на 

студентите в сферата на здравните грижи в процеса на обучение във 
ВМУ е свързващото звено между потребност от качествени здравни 
грижи на пациентите и адекватно поведение – оказване на качествена 
медицинска помощ от специалистите. Чрез него се осъществява най-

значимото въздействие върху многобройните и разнообразни клинични 
проблеми. Професионално-клиничното мислене е предпоставка за 

разкриване на причинно-следствените връзки и закономерности при 

наблюдавания обект или явление. Следователно, в него се съдържа 

генезиса на намиране на решение, независимо от естеството на 
проблема.  

Профил на студента по здравни грижи с професионално-
клинично мислене: (въз основа на емпиричните резултати) 

1. Мотивираност за обучение във ВМУ и желание за помощ на 

другите. 

2. Визия за професионално бъдеще: „Клинична дейност”. 

3. Теоретични знания, получени в процеса на обучение. 

4. Придобиване на практически умения и навици в процеса на 

обучение. 

5. Мисловна способност за опериране със знания на „терен” в 

реална клинична среда. 

6. Формиране и развиване на качества, необходими за упражняване 

на медицинска професия. 

7. Възпитаване в морално-етичния кодекс на медицинската 

професията. 

8. Способност и готовност за бърза активна адаптация към 

промените на динамичната болнична среда. 

9. Екипна научно-изследователска дейност с преподавател по НИП, 

участие в научни форуми и конференции. 

10. Формиране на стабилизирано индивидуално убеждение за 

собствената роля за подобряване качеството на здравните грижи 

и реализиране на потребния здравеопазен модел за обществото. 
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11. Възприемане на професионално-клиничното мислене в 

индивидуален план като подход за удовлетворяване на здравни 

потребности на пациента, а в общ – като стратегическо мислене 

за решаване на медико-социалните проблеми на обществото.  

12. Възможност за осъществяване на качествени здравни грижи 

непосредствено от училищната „скамейка” до леглото на болния. 

13. Готовност за самовъзпитание, самообучение и продължаващо 

професионално обучение. 

14. Членство в професионални организации и социални групи с 

медицинско направление. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

Към ВМУ: 

1. Да сключва договори за обучение с ЛЗ разполагащи със 

съвременна материално-техничекса база и възможност за 

достатъчно упражняване. 

2. Да организира провеждане на мотивационни срещи на 

студенти, преподаватели и реализирани специалисти за 

запознаване на студентите с организацията и характер на 

работа на различните звена на ЛЗ. 

3. Да финансира създаването и разработването на медицински 

софтуер, имитиращ реална клиничната реалност в който 

студентите могат да имат различни ролеви игри, да се 

научават да вземат решения и да осъзнават ефекта от 

взетото решение. 

4. Да стимулира преподавателите да прилагат педагогически 

техники за: 

� оптимизиране на теоретичното обучение; 

� оптимизиране на практическото обучение; 

� резултативно педагогическо  общуване и взаимодействие; 

� активно адаптиране на студента към академична и болнична 

(клинична) среда; 

� съвместна научно-изследователска дейност. 

5. Да назначи клиничен психолог във ВМУ за работа със 

студенти, при който могат да получат помощ при негативни 

преживявания във връзка с клиничната дейност и затруднена 

адаптация. 

6. Да организира на трейдинги във ВМУ за формиране на 

комуникативни умения, умения за работа в екип, успешно 

управление на конфликта и др. 

Към МОН: 
� Да пропагандира чрез СМК потребността на обществото от 

здравни кадри; 
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� Да информира чрез СМК за възможностите за професионално 

развитие на младите специалисти по здравни грижи в 

Република България. 

Към МЗ: 
� Да пропагандира чрез СМК потребността на обществото от 

здравни кадри; 

� Да информира за добрите и лошите медицински практики, чрез 

СМК; 
� Да създаде критерии за диференцирано заплащане на труд на 

специалистите по здравни грижи спрямо: 
- професионална квалификация; 

- курсове за допълнителна квалификация (компютърно обучение, 

чуждоезиково обучение и др.). 

� Да стимулира участие в научни форуми и конференции по 

съответното научно направление; 

� Да създаде условия за реализиране на качествени здравни 

грижи и респективно удовлетвореност на пациентите по 

критериите: своевременност, съответност и съотносимост. 

 

ПРИНОСИ: 

1. Проведено е актуално изследване на факторите, оказващи 

въздействие при формиране на професионално-клинично мислене при 

студенти в процеса на обучение. Представени са анализи на данните. 

2. Проведено е актуално изследване на факторите, оказващи 

въздействие при формиране на професионално-клинично мислене при  

реализирани специалисти в сферата на здравните грижи. 

Представени са анализи на данните. 

        3. Проучи се мнението на пациентите относно  удовлетвореност 

на потребности, очаквания към специалиста по здравни грижи и 

стабилизирано обучение за качеството на обучение във ВМУ. 

Представени са анализи на данните.  

4. Създаден е емпиричен профил на студента по здравни грижи с 

професионално-клинично мислене, съдържащ 14 компонента. 

5. Предложи се педагогическа стратегия за оптимизиране на 

процеса на формиране на професионално-клинично мислене на 

студентите, чрез стимулиране на позитивно действащите фактори.  

6. Създаде се асоциативен модел на положително действащите 

фактори при формиране на професионално-клинично мислене. 
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Фиг.19 Асоциативен модел на положително действащите фактори при формиране на професионално-клинично 

мислене според студентите в сферата на здравните грижи и общественото здраве 
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DEVELOPING 

THE PROFESSIONAL CLINICAL REASONING 

OF STUDENTS IN THE FIELD OF HEALTHCARE AND 

PUBLIC HEALTH 

 

ABSTRACT 
 
Based on this study conducted over the period 2012 to 2015, the aim of 

the research was achieved. 

The assumption that the stimulation of factors having a positive effect in 

developing the professional clinical reasoning of students in the field of 

healthcare and public health will improve healthcare quality has been confirmed. 

The study involved students (507 persons), established healthcare 

professionals (54 persons), patients (60 persons) and experts in the training 

process of healthcare students (20 persons). 

A variety of research methods were used such as sociological methods, 

expert evaluation, statistical methods and desk-research. 

Developing the professional clinical reasoning of healthcare students in 

the training process at the Higher School of Medicine is the link between the 

demand on quality healthcare for the patients and the proper behavior - 

providing of quality medical care by the professionals. 

The establishment of a new professional profile of the healthcare 

specialist is a prerequisite for overcoming the dissociation between the 

educational and the medical diagnostic processes. 
 
Key words: developing, establishment, professional clinical reasoning, 

student, healthcare, satisfying, demand 

 

 


