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         Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури от 

катедра „Строителство на сгради и съоръжения” при Варненския свободен 

университет „Черноризец Храбър” на заседание на катедрения съвет, проведено 

на 26.06.2017 г. 

Дисертационният труд се състои от увод, четири основни глави, 

заключение, литература и 4 приложения. Разработен е в общ обем от 182 стр. с 

включени 41 фигури и 17 таблици, Използвани са 175 литературни източника 

на информация, които включват цитирана литература 92 заглавия (77 на 

английски език и 15 на турски език) и допълнителна литература 83 заглавия (57 

на английски език и 26 на турски език). 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на 

01.09.2017 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър“    

на заседание на научното жури. Материалите по защитата са на разположение 

на интересуващите се в канцеларията на катедра „Строителство на сгради и 

съоръжения” към Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” , стая 

А226, при секретаря на катедрата. 



   

3 
 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1.1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

          Системата на здравеопазването предоставя професионални услуги, 

насочени към опазване, възстановяване и укрепване на здравето на хората, с 

което влияе върху човешкия капитал, върху количеството и качеството на 

работното и свободното време, необходимо за производство на други блага. В 

структурите на тази система работят не малък брой хора с различна степен на 

професионална квалификация, които са подложени ежедневно на 

въздействието на различни опасни фактори. Осигуряването на безопасни 

условия при извършване на служебните им  задължения, гарантира запазване на 

работоспособността им. От тяхното физическо и психическо състояние зависи 

нормалното функциониране на системата на здравеопазването. Осигуряването 

на безопасни условия на труд и формирането на култура на безопасност на 

служителите в здравния сектор до голяма степен ще допринесе до намаляване 

на трудовите злополуки и в другите сектори на икономиката, тъй като 

безопасността в работата на здравните заведения определя здравословното 

състояние на цялото общество.  

Проучването на условията на труд в здравния сектор на Република 

Турция показва, че не се отдава достатъчно значение на безопасната работна 

среда и в резултат всяка година много работници и служители в здравните 

заведения  претърпяват трудови злополуки. На базата на статистически данни 

се установи, че съвременното състояние на здравния сектор в страната по 

отношение на осигуряване на безопасни условия на труд не е на необходимото 

ниво и изостава от световните тенденции в тази област. 

На този етап няма достатъчни научни изследвания, които да представят 

решение на проблемите в осигуряването на безопасност на труда в здравните 

заведения, отчитайки националните особености и спецификата на 

медицинската дейност.  

Актуалността на дисертационния труд се обуславя от необходимостта от 

повишаване на безопасността на труд в здравния сектор чрез оптимизиране на 

методите и средствата за управление и оценка на културата на безопасни 

условия на труд в здравнитв заведения. 
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1.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Целта на дисертационния труд е да се изследва и анализира културата на 

безопасни условия на труд в здравните заведения, на базата на което да се 

разработи модел за оптимизиране на системата за управление и оценка на 

безопасните условия на труд на работещите в здравния сектор на Република 

Турция. 

           

           За постигане на целта е необходимо да се решат следните задачи: 

 Да се дефинира и анализира понятието „култура на безопасни условия на 

труд“, като комплексна величина за оценка на безопасността на работната 

среда.  

 Да се анализират безопасните условия на труд в здравния сектор, като се 

изведат основните им характеристики и проблемите при тяхното 

осигуряване. 

 Да се проучат, анализират и систематизират трудовите злополуки в 

здравните заведения чрез дефиниране на основните им характеристики и 

извеждане на основните фактори за тяхното формиране. 

 Да се разработи модел за оптимизиране на системата за управление и 

оценка на безопасните условия на труд в здравния сектор на базата на 

резултати от анкетно проучване сред служители в сектора.    

Предмет на изследване са условията на труд и възприемането на 

безопасността на работната среда от работещите в здравните заведения в 

Република Турция. 

Обект на изследване са медицинския персонал и служителите от 

обслужващите звена в „Болница за обучение и изследователска дейност Етфал 

Шишли“ в област Истанбул, район Бейоглу. 

Ограничения на изследването 

 Изследването е изпълнено при следните ограничения: 

1.Културата на безопасност и безопасните условия на труд са изследвани и 

анализирани в рамките на медицинския персонал и обслужващите го звена в 

здравните заведения, без да се разглежда въпроса за безопасността на 

пациентите. 
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2.  Културата на безопасност се разглежда във връзка и като част от 

условията, осигуряващи безопасността на труд. Предвид ориентацията на 

дисертационния труд към докторска програма „Техника на безопасността на 

труда и противопожарна техника“, в разработката е възприет инженерния 

подход за изследване на културата на безопасност при работа. В тази връзка в 

процеса на изследване е дефинирано определението „култура на безопасни 

условия на труд“, като комплексна величина за оценка на безопасността на 

работната среда и системата на управление на безопасността. 

 

1.3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

За постигане на основната цел и за изпълнение на задачите, поставени пред 

дисертационния труд, съобразно спецификата на предмета на изследване, са 

използвани метода на сравнението (сравнителен анализ), метода на 

взаимосвързаното изучаване на отделните елементи и процеси и количествени 

методи (анкетно проучване). За обработка и анализ на данните са използвани 

софтуерни програми за статистическа обработка - SPSS 17.0 и за обработка на 

документи - Microsoft Office – Excell и Word. 

 

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод, четири основни глави, 

заключение, литература и 4 приложения. Разработен е в общ обем от 182 стр. с 

включени 41 фигури и 17 таблици, Използвани са 175 литературни източника 

на информация, които включват цитирана литература 92 заглавия (77 на 

английски език и 15 на турски език) и допълнителна литература 83 заглавия (57 

на английски език и 26 на турски език). 

 

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

УВОД 

  В съвременния етап на развитие понятието „безопасни условия на труд“ 

добива все по-голямо значение, като засяга не само работника и работодателя, 

но влияе в икономически план на производителността на предприятията, 

общественото здраве и социалния мир. Темата за безопасността на труда е от 

особено важно значение за здравния сектор, който осигурява специфична 
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дейност в областта на услугите. Създаването на безопасни условия на труд в 

здравните заведения, осигурява защита от трудови злополуки на персонала, 

което от своя страна гарантира повишаване на качеството и ефективността на 

извършваните медицински дейности.  

 В дисертационния труд е разгледана темата за безопасните условия на 

труд в здравния сектор на Република Турция през призмата на културата на 

безопасност. Изследвани и анализирани са методите и средствата за предпазване 

на работещите от трудови злополуки и професионални заболявания, изведени са 

рисковите фактори за възникване на трудови инциденти. 

 На базата на статистически данни е установено, че съвременното 

състояние на здравния сектор в страната, по отношение на безопасността на 

труда, не е на необходимото ниво и изостава от световните тенденции в тази 

област. 

 Чрез комплексното разглеждане на проблема, са изведени фактори, 

обуславящи необходимостта от задълбочено изследване на безопасните условия 

на труд и свързаната с тях култура на безопасност в здравния сектор на 

Република Турция, представени на Фиг. У.4. 

 

 

Фиг.У.4. Фактори, обуславящи необходимостта  

от изследване на БУТ в ЗС 
 

 Повишаване на  стандартите за БУТ в ЕС;  

 Динамичното развитие на технологиите в медицината; 

 Ограничено използване на чуждестранния опит в областта на БУТ; 

 Наличие на пропуски в осигуряването на БУТ в здравния сектор в 

страната; 
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 Специфични условия на труд за работещите в здравните заведения. 

 

 Въз основа на преглед на съществуващата научна литература се установи, 

че няма достатъчно изследвания, в областта на безопасността на труда в 

здравния сектор, които да дават решение на проблемите, отчитайки 

националните особености и спецификата на медицинската дейност в Република 

Турция. Доказана е необходимостта от изследване на възможностите за 

оптимизиране на методите и средствата за осигуряване на висока култура на 

безопасност, гарантираща безопасни условия на труд в здравните заведения, 

които в максимална степен да отговарят на световните тенденции и 

съвременния етап на развитие на обществото в Република Турция. 
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ПЪРВА ГЛАВА  

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА КУЛТУРАТА НА БЕЗОПАСНИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР 

 

1.1.Същност на понятието „култура на безопасност“, специфични 

аспекти на употреба и връзка с безопасните условия на труд 

През последните години понятието „култура на безопасност“ придоби все 

по-голяма популярност поради насочване на вниманието на повече 

работодатели, държавни институции и обществени организации към средства и 

методите за повишаване на безопасността на труда. Направеното проучване на 

литературните източници по този въпрос показа, че съществуват твърде много 

определения на това понятие. Поради неговата абстрактност изследователите го 

обясняват и формулират с известни различия, но като цяло се констатира 

консенсус относно проактивната позиция на културата на безопасност. 

 Най-широко използвано определение на понятието "култура на 

безопасност" е това, разработено от Консултативния комитет за безопасност на 

ядрените инсталации (ACSNI) 1993 г.: 

 „Културата на безопасността на дадена организация е продукт на 

индивидуалните и групови ценности, нагласи, възприятия, компетенции и 

модели на поведение, които определят ангажимента за управление на 

здравето и безопасността на организацията и нейния стил и умения.“ 

В своите трудове Antonsen представя културата на безопасност на труда 

като част от модела на организационната култура и акцентира върху 

взаимодействието й с останалите организационни характеристики, формиращи 

т.н. организационен триъгълник (структура - процеси - култура). [9]  

 

Фиг.1.2. Организационен триъгълник и връзката му с културата на БУТ 

Източник: адаптирано по - Antonsen, S., Safety Culture Assessment, 2009 
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Този холистичен подход към културата на безопасност, показан на 

Фиг.1.2, всъщност насочва вниманието към това, че културата на безопасност 

не трябва да се свежда само до култура, а изисква по-широк спектър на 

познаване не само на психологическите фактори, но и на структурните, 

материалните и инженерно-техническите аспекти на безопасността на труда. 

В подкрепа на това схващане за културата на безопасност е и 

формулировката, която дава Demirbilek през 2008 г. за „култура на безопасност 

при работа“, с което изразява наличието на знания и разбиране относно 

рисковете и безопасността при работа, които са причина за възникване на 

бедствие. [12] 

 

 Въз основа на направеният обзор и анализ на терминологичните 

особености на понятието „култура на безопасност“ в този раздел, е възприето 

за нуждите на  дисертационния труд понятието „култура на безопасни 

условия на труд“, с което се съсредоточава вниманието въхру един по-

комплексен подход за изследване на културата на БУТ, като се акцентира в 

по-голяма степен върху инженерно-техническите аспекти, отколкото 

върху психологическите характеристики и методи за изследване. 

 

 1.2. Елементи и характеристики на култура на безопасност 

 В този раздел са разгледани елементите и характеристиките на културата 

на безопасност, като основни индикатори, чрез които тя може да бъде 

идентифицирана и оценена. От проучената изследователска литература, в която 

бяха констатирани редица опити за дефиниране на елементите на културата на 

безопасност, е изведен обобщен списък от елементи, включващ: управление на 

безопасността; обучение по безопасност; техническо оборудване, физическа 

среда; отговорност на ръководството; лична отговорност и др. 

 

Основните изводи направени в този раздел са: 

1. Познаването на елементите и характеристиките на културата на 

безопасност дава възможност на дадена организация да определи нивото 

на културата на безопасност и да работи в посока повишаване на 

безопасността. 

2. Елементите на културата на безопасност следва да намерят 
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своето място и да се интегрират в системата за управление и оценка на 

безопасността на труда в  организацията. 

 

1.3. Теоретични модели на култура на безопасност 

 През годините, изследователи по темата за безопасността на труда са 

правили редица опити за създаване на теоретичен модел на културата на 

безопасност, който да даде представа за нейната същност, основни елементи и 

характеристики. 

 В раздела са проучени описаните в научната литературата теоретични 

модели на култура на безопасност. Разгледани са шест модела, като са 

представени техните основни характеристики: модел на развитие на културата 

на безопасност на Fleming; реципрочен модел на култура на безопасността на 

Cooper; модел на „обща културата на безопасност“ на Geller; модел на култура 

на безопасност на Вerends; проектен модел за поведение на безопасност на 

Guldenmund и модел на еволюцията на култура на безопасност Hudson. 

След направения сравнителен анализ се установи, че всеки от моделите  

по различен начин отразява особеностите на културата на безопасност и трудно 

могат да се съпоставят с цел определяне на по-достоверния от тях. Към 

настоящия момент няма официално приет, общовалиден теоретичен модел на 

културата на безопасност. През последните години, за някои големи компании с 

висока степен на риск от трудови злополуки, са разработени рамки /алгоритми/ 

за определяне културата на безопасност на базата на предложения от Hudson 

модела на еволюцията на култура на безопасност. 

 

1.4.Основни подходи за изследване на култура на безопасност 

Изложените в този раздел проучвания показва, че културата на 

безопасност може да бъде изучавана от различни посоки. Най-общо могат да 

бъдат разграничени два подхода на изучаване на културата на безопасност: 

единият е психологически подход, основаващ се на психологически 

ориентираните изследвания, а вторият е т.н. инженерен подход, базиран на 

инженерно-техническите аспекти на безопасността. 

 Въз основа на своите разработки и анализи, Guldenmund разграничава и 

дефинира други три основни подхода на изследване: академичен 

(антропологичен), аналитичен (психологически) и прагматичен. Тези подходи 
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включват специфични методи за оценка на културата на безопасност. 

Направена е съпоставка на трите подхода в сравнителна таблица и са 

анализирани възможностите за приложението им. 

 

 Въз основа на изложеното в раздела е направен извода, че тези три 

подхода за изследване осигуряват различен начин за разглеждане и оценка на 

културата на безопасност на организацията. Прилагани поотделно те не 

дават пълна представа за културата на безопасност. За да може тя да се проучи и 

анализира във всички аспекти, трябва да се приложи мулти-метод и 

холистичен подход за изследване към културата на безопасност. 

Следователно трите подхода трябва да се разглеждат като допълващи се. 

Изследването на културата на безопасност, прилагайки аналитичния подход 

чрез анкетно проучване води до количествени резултати, които след това трябва 

да бъдат допълнително проверени и проучени чрез интервюта с ръководството и 

работещите. 

 

 1.5. Сравнителен анализ на инструменти за изследване и оценка на 

културата на безопасност  

 Изложените в предния раздел подходи при изследване са залегнали в 

редица видове инструменти за оценка на културата на безопасност, разработени 

през годините за различни сектори на индустрията. 

 В настоящото изследване са разгледани инструменти за оценка, 

препоръчани от EU-OSHA (Европейска агенция за безопасност и здраве при 

работа), които са на разположение на всички заинтересовани страни в ЕС и са 

безплатни за ползване - Програма "Hearts & Minds"; Инструмент за безопасност 

на инженерната поддръжка (SHoMe); Скандинавска анкетна карта за 

професионална безопасност Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire 

(NOSACQ) и др. 

 Разнообразието от инструменти за изследване и оценка на културата на 

безопасност изисква добро познаване на техните характеристики, концепции, 

предимства и недостатъци, област на приложение и аналитична преценка за 

възможностите за приложението им в определена организация. Това налага да 

се направи сравнителен анализ, който ще подпомогне вземането на обосновано 

решение при избора на инструмент за изследване.  
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 Направена е съпоставка в таблична форма на някои от предлаганите в 

литературата инструменти и техните специфични характеристики. Видовете 

инструменти за оценка на културата на безопасност са сравнени по автор, 

произход, сектор на приложение, език на който е разработен инструмента и 

подходите на изследване, на които се базира. 

 Въз основа на извършената съпоставка са направени следните изводи: 

 а) избраните инструменти обхващат широк кръг от подходи за оценка и 

свързаните с тях средства за измерване: 

 б) избраните инструменти са разработени в различни държави - LSCAT и 

SHoMe Tool са от Великобритания; Наръчникът "Hearts & Minds" е от 

Великобритания / Холандия; NOSACQ е инструмент, разработен в 

скандинавските страни и отразяват съответните национални особености. 

 в) някои от избраните инструменти са разработени на няколко езика, което 

позволява използването им навсякъде по света, а това дава възможност за 

съпоставка на резултатите между различни организации. 

 г) избраните инструменти са създадени за високорискови отрасли (ядрена 

промишленост, офшорни) и публични масови превози (авиация). Тези 

инструменти са разработени главно с оглед на предотвратяването на големи / 

организационни аварии и бедствия. Основният въпрос е, дали тези инструменти 

могат да се прилагат в други сектори и организации, за да се предотвратят 

трудови злополуки. Инструментът NOSACQ, тестван първоначално в 

строителната индустрия, вече се прилага в адаптирана форма в предприятия от 

другите сектори. 

 д) при някои от избраните инструменти има възможност да се формира 

база от данни с резултати от извършени изследвания на различни организации, 

като например LSCAT, SHoMe и NOSACQ, която позволява да се правят 

сравнителни анализи (бенчмаркинг) на постиженията по отношение на 

културата на безопасност на дадена организация с най-добрите от сектора и/или 

най-добрите практики от други сектори на индустрията. 

 

 Въз основа на представения в раздела сравнителен анализ на инструменти 

за изследване и оценка на културата на безопасност са направени следните 

изводи: 

1. Прилагането на даден готов инструмент в организация от друг 
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сектор изисква аналитична преценка за възможностите за приложение 

съобразно специфичните особености на дейността, извършвана от 

организацията. В повечето случаи се налага адаптиране на готовия 

инструмент или създаването на нов. 

2. С цел да се увеличи и разшири приемането и използването на 

инструменти за оценка на културата на безопасност и да се подобри тяхното 

приложение извън рисковите отрасли, трябва да се положат усилия за 

опростяване и включване на тези инструменти в стандартите за управление и 

организационно развитие на безопасността на труда. Това би могло да се 

направи, като се разработят адекватни за сектора инструменти за оценка 

на културата на безопасност, съответстващи на специфичните дейности 

и особености на целевите групи в организациите на неговата структура. 
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ВТОРА ГЛАВА  

СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЗДРАВНИЯ 

СЕКТОР 

                                  

2.1.  Същност и роля на безопасните условия на труд 

За изясняване на същността на категорията „безопасни условия на труд” е 

дефинирано понятието „безопасност на труда“, като методична дейност за 

предпазване от опасностите и вредните за здравето условия, възникващи във 

връзка с трудовата дейност в предприятията и създаване на по-добра работна 

среда. В по-широк смисъл определението за техническа безопасност при работа 

означава не само безопасност на работещите, но и безопасност на цялото 

предприятие и на производството.  

При преглед на направените до сега изследвания по този въпрос, може да 

се установява, че поради бързото технологично развитие и динамиката на 

съвременния живот, злополуките са се увеличили в значителна степен. Това 

налага съсредоточаване на вниманието на работодатели, работещи, учени и др. 

върху този въпрос, като насочва усилията им към намаляване на опасностите на 

работното място и създаване на безопасни условия на труд. 

Ролята  на безопасността на труда е разгледана в следните два аспекта: 

  защита на работещите от опасностите на работната среда, водещи до 

трудови злополуки и професионални заболявания, намаляване до минимум 

нещастните инциденти, което води до  гарантиране сигурността на живота им; 

  материалната полза от осигуряването на безопасност на труда, 

определяща размера на възникналата загуба за националното богатство. 

При разглеждането на въпроса относно заинтересованите страни при 

осигуряване на безопасни условия на труд е обърнато внимание на влиянието 

на безопасността на труда върху социалния ред и различните организации и 

слоеве на обществото. Основните заинтересовани страни са работодател – 

работник - държава, които взаимодействат помежду си. 

Отчитайки факта, че условията на труд са едно непрекъснато развиващо 

се направление, към групата на заинтересованите страни са включени 

университетите, консултантските фирми, производителите на предпазни 

средства и др., като е обоснована тяхната роля. (Фиг. 2.2)  
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Фиг. 2.2. Заинтересовани страни при осигуряване на БУТ 

 

Връзката между отделните заинтересовани страни е двупосочна и е 

необходимо да се осъществява между всички участници при пълно 

сътрудничество и разбирателство. 

 

2.2. Правна и нормативна основа на безопасните условия на труд в 

здравния сектор 

В раздела са разгледани съществуващите до момента национални и 

европейски нормативани документи по въпросите за безопасните условия на 

труд, въз основа на което е отчетено, че е налице една обща нормативна 

рамка, която дава основните насоки за осигуряване на безопасните условия 

на труд, без да се отчитат особеностите на дейностите в отделните 

сфери на индустрията, в това число и здравния сектор.  

Направен е извода, че за да станат нормативните изисквания реалност, е 

необходимо да има по-конкретни насоки за приложение на нормите, 

средства и методи за постигане на високите изисквания по отношение на 

безопасните условия на труд в здравните заведения, които да са съобразени 

със спецификата на медицинската дейност, националните особености и 

да съответстват в максимална степен на световните тенденции на 

развитие на безопасността на труда. 

 

2.3. Характеристики на условията на труд в здравните заведения 

При проучването и анализирането на характеристиките на условията на 

труд в здравните заведения са изведени следните констатации: 

 Работната среда на здравните служители е различна от другите 

професии, поради специфичните характеристики на медицинските услуги, 
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които се предоставят. Тази разлика води до различен характер на въпросите, 

свързани с безопасността на труд на служителите в здравния сектор.  

 Здравните заведения са организационни структури, където извършват 

трудова дейност различни видове професионални работните групи, в състава на 

които участват лекари, фармацевти, зъболекари, медицински сестри, лаборанти 

акушерки, санитари, инженери, специалисти по социални услуги, диетолози, 

шофьори, готвачи и др.  

 Здравните услуги се извършват от екип, в който в повечето случаи 

участват представители на различни професионални групи. В този случай 

рисковете, отнасящи се за една професионална група, могат да засегнат 

представители от другите работните групи, участващи в екипа. За да се избегне 

този проблем е необходимо разработване и прилагане на цялостна политика и 

план за действие за безопасни условия на труд за всяко работно място, чрез 

използване на иновативни подходи и практики, периодични изследвания и 

оценки.  

 Работещите в здравния сектор ежедневно се сблъскват с редица 

проблеми. Един от тях е големият брой рискови фактори на работната среда, 

създаващи предпоставки за различни професионални заболявания и трудови 

злополуки. В резултат са изведени и систематизирани видовете рискови 

фактори в здравните заведения. Основно място в списъка с рискови фактори 

заемат множеството медицински манипулации, които работещите в здравните 

заведения изпълняват многократно в своята ежедневна трудова дейност.  

 

2.4. Особености и проблеми при осигуряване на безопасни условия на 

труд в здравния сектор 

При детайлното разглеждане на въпроса бе установено, че в Република 

Турция има редица институции и организации, отговарящи за осигуряването на 

безопасност на труда. Основната отговорност за безопасните условия на труд 

носи Министерството на труда и социалната сигурност, към което има четири 

отделни служби или главни дирекции, които пряко отговарят за този въпрос. 

 Въпреки големия брой институции и организации в страната, занимаващи 

се с безопасността, налице са редица проблеми, свързани с прилагането на  

безопасните условия на труд. Разгледани са проблемите, свързани със 
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законовите разпоредби, образованието и разнообразието на здравните 

заведения в страната. 

Важно място е отделено на проблемите, свързани с образоването по БУТ, 

като е обърнато внимание, че за решаването на проблемите с безопасността в 

здравния сектор са необходими добре подготвени кадри. На този етап в 

Република Турция има ограничен брой специалисти, които да могат да работят 

по проблемите на БУТ в конкретни здравни организации. В тази връзка се явява 

и проблема с недостатъчното образование и допълнително обучение по 

безопасни условия на труд в страната. Решаването на този проблем изисква 

разработване на образователни материали за различните форми на обучение – 

средно и висше образование, квалификационни курсове, семинари и др. Освен 

това е необходимо да се обучат достатъчен брой трудови инспектори и лекари 

по трудова медицина, специалисти по безопасност при работа, да се въведе нов 

предмет в учебните програми и да се открие нова специалност във висшите 

учебни заведения.  

Изведените в този раздел особености и проблеми на безопасните 

условия на труд в здравния сектор, дават възможност за тяхното по 

нататъшно анализиране и оценка. 

 

2.5. Обучението  по безопасни условия на труд в здравния сектор 

Вoдеща роля за подобряването на условията на труд, безопасността на 

работа и професионалния статус на работещите в здравните заведения имат 

информираността и обучението, които са част от съвременните подходи и 

практики за управление и осигуряване на безопасност при работа.  

Разглеждайки въпроса за същността на обучението по безопасни условия 

на труд е отбелязано, че то е планирано мероприятие, което има за задача да 

даде нови знания и умения за средствата и методите за предпазване на 

работещите от  опасните фактори на работната среда. 

 Постоянното технологично развитие създава динамично променяща се 

среда по отношение на безопасността на труда, което води до поява на нови 

рискови фактори и промяна на методите на превенция. В тези условия е 

необходимо да се извършва постоянно оценка и анализ на риска при 

определени ситуации и през определени периоди. Това налага превръщането 
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на обучението в един непрекъснат процес, който трябва да бъде 

контролиран и оценяван на базата на определени променливи. 

Обучението по безопасни условия на труда, което се приема като важен 

компонент на програмите за безопасност на труда, е вид специално обучение, 

което се провежда в трудовите организации. То помага на работещите да 

придобият знания, да променят отношението си и да демонстрират безопасно 

поведение в работни условия, при изпълнение на служебните си задължения. 

При разглеждане на теоретико-методичните основи на обучението по 

БУТ е отчетено, че за да бъде ефективно, трябва да включва трите основни 

области на процеса на обучение – логическа, емоционална и психомоторна 

област. Това е от особено важно значение за дейностите в областта на 

медицината, предвид спецификата на манипулациите, извършвани от здравните 

работници. 

Въз основа на изложеното в раздела е направен извода, че за осигуряване 

на ефективност на обучението по БУТ в здравния сектор, следва да бъде 

развивано и провеждано и в трите описани области, като се вземат 

предвид условията и формата на обучение, и се разработят отделни 

учебни програма за всяка професионална група. 

В раздела е проучен въпроса за действащите нормативни изисквания за 

провеждане на обучения по БУТ и е обърнато внимание че обученията са 

нормативно регламентирани в общ план, което налага да се изведат 

особеностите на обучението по БУТ в здравните заведения, предвид 

специфичните особености в сектора. Необходима е нормативно 

регламентирана стратегия за обучение, която да е част от една научно-

базирана система за оценка и управление на безопасните условия на труд в 

здравния сектор. 

 Въз основа на резултатите от извършения анализ във втора глава е 

направен извода, че в настоящия момент са налице редица проблеми при 

осигуряването на безопасни условия на труд в здравния сектор на 

Република Турция, което не съответства на съвременните тенденции на 

развитие в тази област. Необходимо е чрез системен и научен подход да се 

разгледат във всички аспекти проблемите и да се предложат решения за 

отстраняването им. 
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ТРЕТА ГЛАВА  

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В 

ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Същност на трудовите злополуки 

За изясняване на същността на трудовите злополуки са анализирани 

съществуващите определения на това понятие в националните и европейски 

нормативни документи и изследователските трудове. Най-обща формулировка 

на понятието дава Международната здравна организация (WHO), която 

дефинира трудовите злополуки като „непланирани предварително събития, 

които в повечето случаи причиняват индивидуални наранявания, нанасят 

щети на машините и оборудването, спиране на производството“. От гледна 

точка на социалната и застрахователна политика, трудовите злополуки се 

определят като „събития, който работникът претърпява в процеса на 

работата, поради трудовите условия, характера и изпълнението на 

трудовата дейност, използваните машини, оборудване и материали, в 

резултат губи напълно или частично работоспособността си”.[29]  

Направеният преглед показва, че има много определения за трудова 

злополука от различни гледни точки. Въпреки различията във 

формулировката, тези дефиниции формират една обща рамка на 

понятието „трудова злополука“, в която основният критерий е наличието 

на увреждане/нараняване на човек. Изясняването на същността на трудовите 

злополуки и широко-спектърният им характер, направено в този раздел, 

улеснява тяхното систематизиране и класифициране. 

 

3.2. Класификация на трудовите злополуки 

Съществуват редица класификации на трудови злополуки, направени на 

базата на различни критерии: в зависимост от резултатите от инцидента, според 

начина на възникване, характера на увреждането и др. 

Въведената през 1990 г. Европейска статистическа система на трудовите 

злополуки установява ясни критерии за класификация, което дава възможност 

за сравнителен анализ на резултатите, получени от различни източници. 

Класификацията на трудовите злополуки се извършва въз основа на определени 

групи променливи, а наборът от данни се обобщава по теми, свързани с 
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характеристика на засегнатото лице, травмата, предприятието, работното място, 

злополуката, вкл. последователността на събитията, характеризиращи 

причините и обстоятелствата на злополуката. 

 

3.3. Причини за възникване на трудовите  злополуки 

Изследванията, насочени към предотвратяване на трудовите злополуки, 

преди всичко изискват установяване на причините за тяхното възникване. 

Разработените научните подходи за разрешаване на проблемите с трудовите 

злополуки са валидни при определени, предварително дефинирани причини за 

конкретен вид злополука. Изследователи от различни области се опитват да 

разработят теория за причинно-следствената връзка, която ще помогне да се 

идентифицират, изолират и в крайна сметка да се редуцират факторите, които 

допринасят или причиняват инциденти. 

За да се изяснят теоретичните основи на трудовите злополуки в този 

раздел, е представен кратък обзор на различни теории за причините за 

възникването им. Разгледани са най-често прилаганите теории за откриване на 

причините на злополуките: Теорията на доминото, Теорията за човешките 

фактори, Теорията злополука/събитие, Теория на епидемиологията, Теорията на 

системата и Теорията на комбинациите.  

Акцентирано е в по-голяма степен на причините за трудови злополуки в 

резултат на човешкия фактор, които в най-голяма степен се проявяват при 

извършване на медицинските дейности в здравните заведения. 

Посочени са основните причини, свързани с човешкия фактор: 

необразоваността на работника, предизвикал злополуката, липсата на обучение 

и знания, неопитност, умора, състояния на възбуденост, тревожност, унесеност, 

невнимателност, припряност, търсещ оправдание, незаинтересованост, 

неорганизираност и неспазване на правилата за безопасност. 

 

3.4. Фактори, формиращи трудова злополука 

В този раздел са представени схващания за формирането на трудовите 

злополуки от автори, които не подкрепят теориите за причините за възникване 

на злополуките. Те предлагат различни подходи за установяване на факторите, 

формиращи трудов инцидент. Едно от тези различни схващания е 

предложеният от Conway [59] модел с различен подход за установяване на 
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факторите, които причиняват трудови злополуки. В този модел са изследвани 

стъпките по време на възникването на злополуката и са изброени факторите, 

които са въздействали върху всеки етап на нейното развитие. 

Категоризирането и разделянето на подходите по категории, дава 

възможност да бъдат систематизирани факторите, формиращи трудови 

злополуки в 4 групи: психологични, социологични, физиологични и 

технически. 

Организациите измерват и оценяват състоянието на безопасността на 

труда чрез сравняване на своя опит с резултатите, постигнати от други 

организации от същия индустриален сектор или с предходни измервания на 

безопасността. За да могат да се направят тези сравнения, следва да се 

използват методи за измерване, позволяващи съпоставяне на резултатите 

между различни по големина организации. 

 

3.5. Характеристики на трудовите злополуки в здравните заведения 

    Характеристиките на трудовите злополуки в здравните заведения се 

определят въз основа  на специфичните особеностите на трудовата дейност на 

медицинските работници, които ежедневно са изложени на широкия спектър от 

рискове. По-голямата част от тези рискове понастоящем са обхванати от 

законодателството на Република Турция в областта на безопасните условия на 

труд. Въпреки това, съчетаването на такива разнообразни рискове, които 

възникват едновременно, и фактът, че секторът определено е 

високорисков, налагат прилагането на специален подход за повишаване на 

безопасността в здравния сектор.        

Най-важните и специфични рискови фактори в здравния сектор са 

представени в този раздел, като  са систематизирани в следните групи: работа с 

биологични агенти; мускулно-скелетни увреждания; психологически и 

психосоциални смущения; работа с химични агенти.  

 

 Изведените, систематизирани и анализирани в този раздел 

характеристики на трудовите злополуки, предизвикани от най-важните и 

специфични рискови фактори в здравните заведения, дават възможност да 

се оцени многообразието им по вид и произход, да се анализират 

последствията и изведат критериите за оценяването им. В този аспект 
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представеният анализ представлява първия етап от оценката на риска, 

която е съществен елемент от системите за управление на безопасните 

условия на труд. 

 

Въз основа на резултатите от анализа в трета  глава на дисертационния 

труд, е направен извода, че трудовите злополуки в здравните заведения се 

характеризират с широк спектър на проявление и  голямо разнообразие от 

фактори, които ги формират. Това налага да се търсят форми и средства, 

чрез които да се намали влиянието на изведените фактори. 
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА  

МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД  В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР 

 

4.1. Проучване на нивото на културата на безопасни условия на труд в 

здравните заведения 

Проведеното за нуждите на дисертационния труд проучване, има за задача 

да установи нивото на възприемане на културата на БУТ от ръководството и 

работещите в здравните заведения, въз основа на отношението им към 

осигуряване на безопасност на работното място, дейностите и мерките, 

които се вземат за решаване на проблемите. 

Проучването е проведено в „Болница за обучение и изследователска 

дейност Етфал Шишли“ към Съюза на обществените болници в област 

Истанбул, район Бейоглу. Болницата е най-голямото здравно заведение за 

обучение и изследователска дейност в Република Турция. 

В проучването са обхванати основно служителите от медицинския 

персонал, администрацията и обслужващия персонал. От общия брой работещи 

в болницата - 2279, в проучването взеха участие 249 служители. 

За събиране на данни е използвана анкета, включваща 61 броя въпроси и 

твърдения, разпределени в два раздела: 10 въпроса, насочени към получаване 

на обща информация, относно – възраст, пол, образование, трудов стаж на 

анкетирания в здравното заведение и общ трудов стаж, отдела, в който работи и 

заеманата длъжност и 51 въпроса и твърдения за получаване на специализирана 

информация, относно отношението, разбирането действията на анкетираните  

по въпросите на културата на безопасни условия на труд.  

Възприета е 5-степенна скала за измерване на отговорите, съответстваща на 

модела на Likert. Възприети са седем статистически хипотези на изследването, 

чиято достоверност е изследвана. 

 В първата част на анкетата като променливи са възприети демографските 

характеристики на участниците в проучването – това са данните за възраст, пол, 

образование, общ трудов стаж, трудов стаж в здравното заведение, длъжност и 

отдела, в който работят. 

 Въпросите във втората част на анкетата са условно разпределени в 10 

критерия, въз основа на контекста на съответния въпрос. Тези критерии са: 
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условия на труд, правила за безопасност, средства за безопасност, комуникация, 

работна среда, обучение и обратна връзка, участие на работещите, лични 

приоритети, оценка на риска, заинтересованост на ръководството. За всеки от 

тях е представено подробно описание. 

Така дефинираните критерии, определят различни характеристики на 

културата на БУТ и дават възможност да се оцени степента на възприятието й 

от работещите във всички нейни аспекти. Чрез инструментите на 

статистическия анализ могат да се установят зависимостите между отделните 

критерии по показателя култура на БУТ. 

Доказана е представителността на проучването, като е изчислен 

необходимия обем на извадката, за да се постигне желаната степен на точност 

при доверително равнище 90%. Съпоставката на получения необходим обем на 

извадката (241) с броят на попълнените анкети (249), доказва 

представителността на проведеното проучване. 

В изследването са използвани 51 израза за измерване на нивото на 

възприятията за култура на БУТ на работещите. Достоверността на 

използваната мярка е установена според стойността на коефициента по 

Cronbach Alpha. Резултатът от анализа за достоверност на мярката за културата 

на безопасност е 0.927, на това основание се приема, че мярката е достоверна. 

Въз основа на данните от първата част на анкетата е извършен анализ на 

демографските характеристики на участниците в проучването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултатите на изследваната променлива „пол“ показват, че в 

проучването са участвали по-голям процент мъже, отколкото жени. (Фиг.4.1) 

 

Фиг.4.1. Резултати за 

променливата „пол“  

Фиг.4.2. Резултати за 

променливата „образование“ 
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Информация по отношение на тяхната образователно-квалификационна 

степен дават резултатите на променливата „образование“, откъдето е видно, че 

участниците с висше образование (бакалавър и магистър) са повече от 

половината, а със средно образование са по-малко от 10%. (Фиг.4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Според променливата „възраст“ в анкетата са се включили служители от 

всички възрастови групи, като с най-голям процент е участието на тези с 

възраст над 45 г. От получените резултати по тази променлива е показателен 

факта, че повече от половината от анкетираните са с възраст над средната (над 

35 години). (Фиг.4.3) 

 Изследването на променливата „длъжност“ показва, че в проучването са 

се включили служещи от различни професионални групи, като процента на 

участвалите лекари е най-голям. Като цяло процента на участвалите 

представители на медицинския персонал (лекари и медицински сестри) е 

повече от половината. (Фиг.4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.4.3. Резултати за променливата 

„възраст“ 

 

Фиг.442. Резултати за 

променливата „длъжност“ 

 

Фиг.4.5. Резултати за променливите 

„общ трудов стаж“ и „трудов 

стаж в здравното заведение“ 

 

Фиг.4.6. Резултати за 

променливата „отдел“ 
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 По отношение на трудовия стаж резултатите са обобщени и съпоставени 

едновременно за двете променливи „общ трудов стаж“ и „трудов стаж в 

здравното заведение“. От представените резултати е видно, че повече от 

половината участници в изследването имат общ трудов стаж над 10 години, а 

едновременно с това по-голямата част от анкетираните имат под 5 годишен 

трудов стаж в здравното заведение, към което в момента работят. (Фиг.4.5) 

 При разпределяне на анкетираните по отдели резултатите показват, че 

представителите на медицинските отдели по-активно са се включили в 

анкетното проучване в сравнение с тези от отдели „Администрация“ и 

„Поддръжка“. (Фиг.4.6) 

На базата на данните, получени от участниците във втората част на 

анкетното проучване, е изчислено осреднено ниво на възприятие на културата 

на безопасност при работа, въз основа на десет измерения (критерия). Чрез това 

изследване е направен опит да се установи, дали има значима разлика в 

статистически план във възприятието за културата на безопасност при работа 

според приетите критерии.  

Чрез изследване разпределението на честотата на изразите, разработени 

за установяване нивото на култура на БУТ на участниците, са определени 

изразите с най-висока и най-ниска стойност. Осредненото ниво на възприятието 

на работещите за културата на безопасност, съгласно тези 51 израза, без оглед 

на критериите, е 3,37, както е посочено в Табл. 4.4.  

Табл. 4.4.  Осреднени стойности на културата на БУТ 
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В Табл. 4.4 са представени стойностите за „общо ниво на културата на 

БУТ”, и стойностите на възприятията на работещите от гледна точка на 

избраните критерии. От тези резултати се вижда, че критерият „участие на 

работещите” е с най-висока осреднена стойност, а критерият с най-ниска 

осреднена стойност е „индивидуална оценка на риска”.  

При анализа на резултатите се установи, че възприятието за културата на 

безопасни условия на труд има значима разлики само за демографските 

променливи „длъжност“ и „отдел“. От това следва, че от приетите работни 

хипотези само Хипотеза 6 се приема за валидна, другите хипотези се отхвърлят. 

 

По-детайлното проучване на резултатите за променливите „длъжност“ и 

„отдел“ дава възможност да се оцени нивото на възприятие на културата на 

безопасни условия на труд по видове длъжности и отдели. Табл.4.5. 

 

Табл. 4.5.  Съпоставяне на нивото на възприемане на културата на     

               БУТ  между променливите „длъжност“ и „отдел“ 

 

 

При анализиране на горепосочените резултати се установи, че в нивото на 

възприемане на културата на безопасност от страна на работещите, 

принадлежащи към различни професионалните групи, изразено с променливата 

„длъжност“ има значима разлика. Може да се каже, че това се дължи на 

различното възприемане на културата на БУТ от представителите на отделните 

професионални групи - лекарите, медицинските сестри и обслужващия 

персонал.   
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Резултатите за променливата „длъжност“ показват, че обслужващият 

персонал и лекарите относително по-добре възприемат културата на 

безопасност, спрямо медицинските сестри. А предвид променливата „отдел“ се 

вижда, че работещите в администрацията и поддръжката по-добре възприемат 

културата на безопасност, спрямо работещите в отделенията. 

 

В хода на анализа бе установено, че от гледна точка на критериите за 

културата на безопасност има значима разлика между възприятията на 

работниците относно  критериите „правила за безопасност”, „комуникация”, 

„работна среда”, „обучение и обратна връзка” и „заинтересованост на 

ръководството” и изследваните променливи „длъжност“ и „отдел“. С други 

думи, установи се, че от приетите първоначално 10 критерия, разработени с цел 

да се определи възприятието на за културата на безопасни условия на труд, има 

значима разлика във възприятията само при 5 от тях. 

 

Нивото на възприемане на културата на безопасни условия на труд за 

всяка от променливите „длъжност“ и „отдел“ е анализирано и по отделните 

приети критерии. Резултатите за променливата „длъжност“ са представени в 

Табл.4.6 

 

 

 

Фиг.4.8. Ниво на възприемане на 

културата на БУТ  според 

длъжността 

 

Фиг.4.9. Ниво на възприемане на 

културата на БУТ според отдела 
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Табл. 4.6. Ниво на възприемане на културата на БУТ  по  

                 критерии при променливата „длъжност“ 

 

 

              

Получените резултати в Табл. 4.6. са представени графично на фигури от  

Фиг. 4.10 до Фиг. 4.14 чрез стандартни диаграми и радиограми. 

 

         

 

Фиг.4.10. Ниво на възприемане на културата на БУТ според критерия 

„правила за безопасност“ за променлива „длъжност“ 

 

бр. % бр. % бр. % бр. %

Ниско 32 61,5 44 46,3 18 29,5 22 53,7 116

Високо 20 38,5 51 53,7 43 70,5 19 46,3 133

Общо 52 100 95 100 61 100 41 100 249

Ниско 20 35,1 77 72,0 33 52,4 14 63,6 144

Високо 37 64,9 30 28,0 30 47,6 8 36,4 105

Общо 57 100 107 100 63 100 22 100 249

Ниско 22 37,9 75 68,8 35 61,4 11 44,0 143

Високо 36 62,1 34 31,2 22 38,6 14 56,0 106

Общо 58 100 109 100 57 100 25 100 249

Ниско 17 38,6 68 64,2 49 66,2 12 48,0 146

Високо 27 61,4 38 35,8 25 33,8 13 52,0 103

Общо 44 100 106 100 74 100 25 100 249

Ниско 11 19,0 76 63,9 22 42,3 4 20,0 113

Високо 47 81,0 43 36,1 30 57,7 16 80,0 136

Общо 58 100 119 100 52 100 20 100 249

„Заинтересованост на 

ръководството

Резултати

 /осреднена стойност на 

Обсл. 

персонал
Мед. сестри

Длъжност

Общо

„Обучение и обратна 

връзка"

„Правила за 

безопасност“

„Комуникация“

„Работна среда“

ДругиЛекари
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Фиг.4.11. Ниво на възприемане на културата на БУТ според критерия 

„комуникация“ за променлива „длъжност“ 

 

  

 

Фиг.4.12. Ниво на възприемане на културата на БУТ според критерия 
„работна среда“ за променлива „длъжност“ 

 

   

 
Фиг.4.13. Ниво на възприемане на културата на БУТ според критерия 

„обучение и обратна връзка“ за променлива „длъжност“ 

35,1 

72,0 
52,4 

63,6 

64,9 

28,0 
47,6 

36,4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ниско 

високо 

37,9 
68,8 61,4 

44,0 

62,1 
31,2 38,6 

56,0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ниско високо 

38,6 
64,2 66,2 

48,0 

61,4 
35,8 33,8 

52,0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ниско високо 



   

31 
 

 

   

 
Фиг.4.14. Ниво на възприемане на културата на БУТ според критерия 
„заинтересованост на ръководството“ за променлива „длъжност“ 

 

При съпоставяне на данните по отделните критерии се вижда, че 

възприятията на медицинските сестри и лекарите относно културата на 

безопасност по критерия „правила за безопасност” са относително по-високи от 

тези на представителите от другите професионални групи. От гледна точка на 

критериите „работна среда” и „обучение и обратна връзка” възприятията на 

обслужващия персонал и другите работещи са високи. За критерия 

„комуникация” само възприятията на обслужващия персонал са най-високи, а 

при критерия „заинтересованост на ръководството” с изключение на 

медицинските сестри възприятията на работещите са високи. 

 

 Извършено е аналогично разглеждане и представяне на резултатите за 

възприемане на културата на безопасност по критерии за променливата 

„отдел“. Резултатите са представени в Табл.4.7. 

 

Получените резултати в Табл. 4.7. са представени графично чрез 

стандартни диаграми за всеки от критериите. Като пример за графичното 

представяне за един от критериите е приложена Фиг.4.15. 
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     Табл. 4.7. Ниво на възприемане на културата на БУТ по критерии  

                      при променливата „отдел“ 

 

Резултати                                
/осреднена стойност на критерий/ 

Отдел 
  

Общо Медиц. 
отделение 

Администр. и 
поддръжка 

бр. % бр. %   

„Правила за 
безопасност“ 

Ниско 64 39,0 49 57,6 113 

Високо 100 61,0 36 42,4 136 

Общо 164 100 85 100 249 

„Комуникация“ 
Ниско 111 64,9 34 43,6 145 

Високо 60 35,1 44 56,4 104 

Общо 171 100 78 100 249 

„Работна среда“ 
Ниско 110 64,7 30 38,0 140 

Високо 60 35,3 49 62,0 109 

Общо 170 100 79 100 249 

„Обучение и обратна 
връзка“ 

Ниско 102 59,3 28 36,4 130 

Високо 70 40,7 49 63,6 119 

Общо 172 100 77 100 249 

„Заинтересованост на 
ръководството“ 

Ниско 105 60,3 15 20,0 120 

Високо 69 39,7 60 80,0 129 

Общо 174 100 75 100 249 

 

 

 

 

Фиг.4.15. Ниво на възприемане на културата на БУТ според критерия 

„правила за безопасност“ за променлива „отдел“ 

 

39,0 
57,6 

61,0 
42,4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Медиц.отд. Администр. и 
поддръжка 

ниско високо 



   

33 
 

 

В резултат са направени констатациите при променливата „отдел“: 

 От гледна точка на критерия „правила за безопасност”, относително 

най-високи са възприятията за култура на безопасни условия на труд на 

работещите в медицинските отделения, които предоставят основните 

медицински услуги. 

 Предвид критерия „комуникация” и в двата отдела се установява, че 

възприятията на културата на БУТ е ниска.  

 По отношение на критериите „работна среда”, „обучение и обратна 

връзка” и „заинтересованост на ръководството” най-високи са възприятията в 

администрацията и поддръжката.  

 

Проведеното за нуждите на дисертационния труд изследване, даде 

възможност да бъде оценена културата на безопасни условия на труд в 

избраното здравно заведение. На базата на обработената информация по 

приетите критерии се изследва и анализира в различни аспекти нивото на 

възприятие на културата на БУТ на работещите в организацията и като резултат 

е направено заключението, че формираната на този етап култура на 

безопасни условия на труд е недостатъчна, за да гарантира намаляване на 

трудовите злополуки сред служителите в здравното заведение. 

 

На базата на основните изводи, които са направени за всеки от 

критериите, са  изведени следните общи констатации:  

• Анализът на резултатите по приетите критерии дава възможност да бъде 

определен модела на културата на безопасни условия на труд за разглежданото 

здравно заведение. Като базов модел за сравнение е приет моделът на Hudson за 

еволюция на културата на безопасност, който е представен подробно в първа 

глава от дисертационния труд. След съпоставка на получените характеристики 

на културата на безопасност с тези от модела, може да се направи 

заключението, че изследваната култура на безопасни условия на труд може 

да бъде категоризирана в реактивния или изчислителния етап от модела 

на Hudson, които дават следните характеристики на културата на безопасност: 

 Реактивния етап - характеризира се с това, че организациите започват 

сериозно да приемат безопасността, но има само действия след инциденти. 
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Изчислителния етап - Безопасността се ръководи от системите за 

управление със събиране на много данни. Безопасността все още се ръководи 

главно от ръководството и се налагат неговите решения, а не се търсят 

предложения от работещите. 

• Нивото на възприятие на културата на безопасност зависи в най-голяма 

степен от професионалната група, към която принадлежи анкетирания;  

• Наличието на повече трудов стаж и по-висока образователно-

квалификационна степен не са достатъчни фактори, гарантиращи по-високо 

ниво на култура на безопасност, ако не се създават условия за повишаване на 

знанията и уменията по безопасност на труда;  

• Служителите с медицинско образование добре познават изискванията за 

безопасност на труда, но резултатите по критерия, свързан с обучението по 

БУТ показват, че то е недостатъчно; 

• Безопасността на работната среда е от голямо значение за  медицинските 

кадри, предвид разнообразието от рискови фактори, свързани с нея. В тази 

връзка по-критичното им отношение, изразено с по-ниските стойности на 

културата на безопасност, е обосновано и доказва тяхната ангажираност към 

проблемите на безопасността на труда. 

 

На базата на изведените резултати, направените констатации и изводи са  

формулирани следните препоръки към ръководството на здравното 

заведение: 

1. Да се направи анализ на ефективността на методите и средствата за 

обучение по БУТ. В резултат да се въведат иновативни форми за повишаване на 

ефективността от обучителния процес. 

2. Да се оцени безопасността на работната среда за всеки вид 

професионална медицинска дейност, като се изследват всички възможни 

рискови фактори и се предприемат мерки за намаляване на тяхното влияние и 

техния брой. В този процес да се потърси мнението на работещите. 

3. Ръководството на здравното заведение да въведе система за управление 

и оценка на безопасните условия на труд, съответстваща на специфичните 

особености на здравното заведение. 
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4.2. Съществуващи системи за управление на безопасността в 

световната практика 

 При направения преглед на съществуващите в световната практика 

системи за управление на безопасността, е акцентирано върху тяхното значение 

за повишаване на безопасността на труда и е насочено вниманието върху 

основните принципи, които трябва да са в основата на една система за 

управление.   

Поради факта, че здравния сектор е високорисков е необходимо 

прилагане на системи за управление на БУТ. Разгледаните системи за 

управление показват тенденциите в развитието на проблема в световен мащаб.  

За да се развива здравния сектор адекватно на новите реалности 

трябва да се прилага система за оценка и управление на БУТ, която да 

отразява специфичните особености на работата в здравните заведения в 

страната. За тази цел е необходимо да се разработи модел за 

оптимизиране на съществуващите средства и системи за управление и 

оценка на БУТ в здравния сектор. 

 

4.3. Същност на модела за оптимизиране на системата за управление 

и оценка на безопасните условия на труд в здравния сектор 

Чрез предложения модел на системата за управление и оценка на 

безопасните условия на труд се цели да се за оптимизира процеса на прилагане 

на подходите за управление на безопасността, чрез въвеждане на мерки за 

подобряване на БУТ на работниците и работното място. Стремежът е не само 

да се предпазят работниците от увреждания, но също така, да се постигне 

статуса на здравно заведение, в което безопасността на медицинската трудова 

дейност съответства на нормативните изисквания и добрите практики в 

международен план. 

Нормативната база, на която стъпва модела е Директива 89/391/ЕИО на 

Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването 

на безопасността и здравето на работниците на работното място.  

Предложеният модел за оптимизиране на системата за управление и 

оценка на безопасните условия на труд в здравния сектор представлява 

съвкупност от инструменти и дейности, изпълнявани в определена 

последователност с цел оптимизиране на процеса на управление, контрол и 
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оценка на условията за безопасност при работа. При неговото разработване са 

проучени и приложени добрите практики, описани в научната литература. 

Разработен е на базата на структурен подход за управление по БУТ, в основата 

на който е концепцията: 

 

Моделът е създаден на базата на инженерния подход за изследване 

(разгледан в глава първа т.1.3), в който се прилагат формалните и управленски 

аспекти и системи, които оказват влияние върху безопасността (т.е. системи за 

управление, процедури, политики, системи за контрол и т.н.). Този подход е по-

практичен и ориентиран към промяната и подобряването на организацията на 

труда и безопасността в сравнение с психологическия подход. 

. С цел подпомагане процеса на прилагане на модела и по-бързото му 

интегриране в управленската система на трудовата организация са разработени 

следните инструменти: 

• принципна блок-схема на модела; 

• структурен подход за управление на безопасните условия на труд; 

• анкетна форма за оценка на културата на безопасност в стандартен и в 

електронен формат; 

• алгоритъм за приложение на модела на системата за управление и 

оценка на безопасните условия на труд; 

• концептуален модел на софтуер за управление  и оценка на безопасните 

условия на труд. 

В структурно отношение моделът се състои от 9 части, във всяка от които 

са включени основни видове дейности. Графично е представен на Фиг.4.21 под 

формата на блок-схема. 

В първата част на модела е предвидено да се извършат дейности по 

формиране на култура на безопасност, чрез: обучение по БУТ; техническа 

поддръжка на оборудването; осигуряване на лични предпазни средства (ЛПС); 

ангажираност на ръководството с проблемите на безопасността. 

Втората част включва анализ на трудовите злополуки (ТЗ) и 

професионалните заболявания (ПЗ) на  базата на: регистриране на ТЗ и ПЗ; 

установяване на причините за ТЗ и ПЗ; съставяне на експертни заключения; 

зачитане мнението на работещите. 
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В третата част е предвидено определяне на опасните фактори, което е 

пряко свързано с четвъртата част на модела – оценка на риска. За извършването 

на дейностите по тази част са необходими анкетни проучвания за опасностите 

на работното място и „Методика за оценка на риска“. 

В пета част е предвидено да се направи оценка на културата на БУТ, чрез 

анкетни проучвания на културата на БУТ и  „Методика за оценка на културата 

на БУТ“. 

Останалите части включват последователно дейностите: документиране 

на резултатите; предприемане на мерки; отчитане на изпълнението на 

предприетите мерки. Като последен етап е предвиден Контрол върху 

изпълнението на изискванията за БУТ и приетите мерки. 

 

 

Фиг. 4.21. Блок-схема на модела за оптимизиране на системата за управление 

и оценка на безопасните условия на труд в здравните заведения 

 

Към модела е разработена нова анкетна форма за оценка на културата 

на безопасни условия на труд в здравните заведения. При нейното 

структуриране по отношение на брой и съдържание на въпросите, брой видове 
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на измеренията (критериите), са взети предвид измеренията относно културата 

на безопасност, които Cox, Cooper и др. автори препоръчват, както и примери 

на утвърдили се във времето инструменти за измерване на култура на 

безопасност, създадени и прилагани за секторите с най-голям степен на 

опасност от трудови инциденти с голям размер - Скандинавска анкетна карта за 

професионална безопасност Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire 

(NOSACQ),  Програма "Hearts & Minds" (представени в глава първа, т.1.5). 

Анкета включва общо 46 броя въпроси и изрази, разпределени в два 

раздела съобразно вида на събираната информация. Пълният формуляр на 

анкетата е представен в Приложение2 към дисертационния труд. 

 Първият раздел съдържа 6 въпроса, насочени към получаване на 

персонална информация, относно – възраст, пол, образование, трудов стаж на 

анкетирания в здравното заведение и предмета на дейност. 

 Вторият раздел съдържа 40 въпроса и изрази за получаване на 

специализирана (тематична) информация, относно отношението, разбирането 

действията на анкетираните  по въпросите на културата на безопасни условия 

на труд. Приети са пет критерия за оценка на културата на безопасност, 

съответно: отношение на работниците към БУТ; обучение по БУТ; мониторинг 

на БУТ; безопасност  на работното място; отношение на работодателя към БУТ. 

Всички тематични въпроси са разпределени равномерно по приетите критерии, 

като са включени въпроси с положителна и отрицателна форма на изразяване. 

За оценяване на отговорите е приета 5-степенна скала за измерване (скала 

на Likert), при която средната степен е неутрална. 

Разработената нова анкетна форма е създадена на базата на съвременните 

виждания за ефективни инструменти за оценка на културата на безопасни 

условия на труд в здравните заведения, като са отстранени недостатъците на 

използваната в проведеното анкетно проучване форма. 

 

За нуждите на модела е създаден и електронен вариант на анкетата за 

проучване на културата на безопасни условия на труд в здравните 

заведения, като е използвана on-line платформата Google Forms, за създаване на 

потребителски форми, като приложения. (https://docs.google.com/forms) 

(Фиг.4.22, Фиг.4.23) 

https://docs.google.com/forms
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Фиг.4.22. Електронен формат на анкетата за за проучване на 

културата на безопасни условия на труд в здравните заведения (начална 

страница) 

 

След създаването на електронния вариант на анкетата, чрез инструменти 

в главната страница на платформата са добавени указания за попълване. 

Следващият етап от създаването на формуляра включва, съхраняване на 

формата и изпращането й по електронна поща на всички участници в 

проучването. Попълването на въпросника от анкетираните може да бъде 

ограничавано във времето чрез задаване на забрана с използване на 

инструментите на уеб-платформата. Последният етап включва трансфер на 

данните към софтуер за статистическа обработка и анализ на резултатите. 
 

 

 

Фиг.4.23. Електронен формат на анкетата за за проучване на 

културата на безопасни условия на труд в здравните заведения (част от 

тематичния раздел- критерий „отношение на работниците към БУТ“) 
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Предимствата на уеб-базираните проучвания са: достъп до глобална 

аудитория; гарантирана анонимност за анкетираните (води до по-изчерпателни 

и точни отговори); интерактивна среда за провеждане на изследването; 

атрактивност на метода; автоматизирано въвеждане и обработка на анкетите 

(елиминира се възможността за допускане на грешки); висока скорост на 

провеждане на изследванията; занижени финансови разходи. 

 

Разработен е Алгоритъм за приложение на модела на системата за 

управление и оценка на безопасните условия на труд, представен на 

Фиг.4.24. В него са включени всички елементи на модела, като са решени 

функционалните връзки помежду им. Така създаденият алгоритъм, като 

инструмент за приложение на разработения модел помага да се установят 

зависимостите между отделните елементи и последователността на 

изпълнението на предвидените дейности. 

 

 

Фиг. 4.24. Алгоритъм за приложение на модела на системата за управление и 

оценка на безопасните условия на труд 

 

Разработен е Концептуален модел на софтуер за управление  и оценка 

на безопасните условия на труд, който има за цел да даде по-ясна представа 
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за функционирането на системата за управление на безопасността на труда. 

Чрез него нагледно са представени елементите на създадения модел на 

системата за БУТ. В структурно отношение той представлява системно 

обвързани понятия за дейности с различна степен на абстрактност в 

предметната област на безопасността на труда. Представен е чрез блокова 

диаграма на Фиг.4.25. 

Моделът съдържа три взаимосвързани модула – базов, образователен и 

управленски, към всеки от които са включени определени групи от дейности, 

чието изпълнение способства за повишаване културата на безопасност на 

трудещите се и за решаване на проблемите при осигуряване на безопасността 

на труда в здравните заведения.  

Предложеният концептуален модел е конфигуриран съобразно 

възможността на следващ етап да послужи като основа за разработването на 

софтуер за управление и оценка на безопасните условия на труд. 

 

 

Фиг. 4.25. Концептуален модел на софтуер за управление  и оценка на 

безопасните условия на труд. 

  

За успешното приложение на създадения модел за управление и оценка 

на безопасните условия на труд е необходимо: 

• обвързването му с холистичния подход за изследване на културата на 

безопасност, което изисква не само количествени, но и качествени инструменти 
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и форми за проучване, анализ и оценка. – интервюта, дискусии с фокусни 

групи, наблюдения и др.; 

• задачите, които се поставят за постигане, чрез прилагането на този 

модел трябва да бъдат измерими, да бъдат включени в определен график за 

изпълнение и да отговарят на основните цели на модела; 

• организацията, в която се прилага този модел трябва да осигури 

необходимите човешки и материални ресурси за неговото въвеждане и 

изпълнение.  

• всяка от посочените дейности в модела следва да бъде детайлно 

разработена за конкретен обект от здравния сектор. 

 

В заключението, прилагането на разработения в дисертационния труд 

модел ще се спомогне за оптимизиране работата на системите за 

управление и оценка на безопасните условия на труд в здравните заведения 

и ще доведе до повишаване на безопасността на работната среда. 

 

 В резултат на извършеното изследване и анализиране на културата 

на безопасни условия на труд в здравните заведения, е разработен модел за 

оптимизиране на системата за управление и оценка на безопасността на 

труда в здравния сектор. Прилагането на този модел ще доведе до 

повишаване на безопасността в организационните структури на сектора в 

съответствие със световните тенденции и съвременния етап на развитие 

на обществото в Република Турция. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Новите реалности в Европейската общност, свързани с хуманното 

отношението към хората и техния труд налагат повишаване на изискванията за 

осигуряване на безопасни условия на труд в здравния сектор на всяка държава - 

членка на съюза, както и в останалите държави, партньори на ЕС. За Република 

Турция, като държава, развиваща се с бързи темпове и партньор на ЕС на този 

етап е важно да развива своя здравен сектор в съответствие с новите тенденции, 

да повишава нивото на културата на безопасност и да създава предпоставки за 

намаляване на трудовите злополуки в здравните заведения.  

От направените проучвания и анализи в настоящата разработка се 

установява, че в страната културата на безопасност не е на нужното ниво, не се 

отдава достатъчно значение на безопасната работна среда и всяка година много 

от работниците и служителите в здравния сектор претърпяват трудови 

злополуки.  

Въз основа на проучване на световния опит в областта на осигуряване на 

безопасна работна среда в здравните заведения и отчитане на реалностите в 

страната, е разработен и предложен модел за оптимизиране на системата за 

оценка и управление на безопасните условия на труд в здравния сектор,  

базиращ се на европейските изисквания и новите научни изследвания в тази 

област. Прилагането на този модел ще доведе до намаляване на трудовите 

злополуки, повишаване качеството на обслужване на пациентите и намаляване 

на материалните загуби от нетрудоспособност -  социални и икономически 

фактори, което ще спомогне за повишаване жизнения статус и удовлетвореност 

не само на работещите в здравния сектор, но и на цялото общество. 
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IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Приноси с научно-приложен характер 

 

1. Създаден е модел за оптимизиране на системата за управление и оценка на 

безопасните условия на труд в здравния сектор. 

2. Изведени са характеристиките на трудовите злополуки в здравните заведения 

на базата на многообразието от фактори, създаващи опасни условия на труд. 

3. Разработен е алгоритъм за приложение на модела на системата за управление 

и оценка на безопасните условия на труд 

 

 

Приноси с приложен характер 

 

1. Създаден е електронен формат на анкета за проучване на културата на 

безопасни условия на труд в здравния сектор.  

2. Предложен е концептуален модел на софтуер за управление и оценка на 

безопасните условия на труд в здравните заведения. 

3. На базата на резултатите от проучването са изведени препоръки към 

ръководството на здравното заведение за повишаване културата на 

безопасни условия на труд.. 

 

 

V. АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд е апробиран в основните си части на: 

 VII Международна научна конференция “Архитектура, строителство – 

съвременност”,28–30 Май 2015г.,  

 IX Международна научна конференция „Проектиране и строителство на 

сгради и съоръжения – DCB-2016”, 15÷17 септември 2016 г., 
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