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Въведение
 Конфликтите са неразделна част от нас и за съжаление са

наше всекидневие и реалност. Те са част от живота на
индивидите и организациите и възникват в резултат на
сложността на човешките взаимоотношения. Дейността
на лекари, рентгенови лаборанти и друг персонал в
Катедра „Образна диагностика” на ВМА е строго
специфична. При някои изисква работа на смени,
мобилни работни места, които, освен че са разнообразни
поради вида на обслужваните пациенти, са и на
територията на други клиники. В процеса на работа
служителите от Катедрата общуват и взаимодействат с
разнообразни хора – пациенти, придружители, колеги.

Цел
 Целта на настоящото

проучване е да се установи
наличието, честотата,
причините и начините за
разрешаване на
конфликтите, възникнали
по време на работа в
Катедра „Образна
диагностика” във ВМА.

Материали и методи
 Социологичeски – През м. Март и

Април 2018 г. е проведено анкетно
проучване на служителите от Катедра
„Обазна диагностика” във ВМА.
 Статистически – получената

информация е обработена чрез
програмен пакет Microsoft Excel, а
резултатите са представени в таблици
и диаграми.

Резултати и обсъждане
 В проучването участваха 41

Длъжност

служители на Катедра „Образна
диагностика”.
 20 бр. Рентгенови лаборанти, 9
лекари и 12 други /3 м.с., 3 рег. и 6
санитари/.
 На ръководна длъжност - 12.2% /5
бр./: един началник на клиника,
двама началници на отделение и
двама старши лаборанти.

Брой

Процент

9

0,2

Рентгенов лаборант

20

48.80%

Други:

12

29.20%

41

100%

Лекар

м.с. - 3
Рег. - 3

Сан. - 6
Общо

Табл.1 Таблица на анкетираните според заеманата длъжност

Резултати и обсъждане
 Анализът на данните показва, че преобладават служителите с

професионален стаж над 20 г.

Разпределение на служителите според професионалния стаж
/сравнителен анализ/

Резултати и обсъждане
Всяка организация се състои от
множество формални и неформални
групи.
Анализът на данни показва, че
73.1% от анкетираните са на
мнение, че в Катедрата се
наблюдава разделение по сектори,
17.1% са на противоположна
мнение, а 9.8% не могат да
преценят
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Мнение на анкетираните за единство в
Катедрата /сравнителен анализ/

Резултати и обсъждане
Въпреки горепосочените данни
61% от респондентите
определят себе си като член на
колектива на Катедрата. Малка
част се определят като член на
отделно съсловие /лекари,
лаборанти/ или на
отделението, в което работят.
Самоопределяне на анкетираните към
определена група /сравнителен анализ/.

Резултати и обсъждане
Всяка група установява свои
норми на поведение и
порядки. Неспазването на
която и да е от тях е
предпоставка за възникване
на конфликт. Получените
резултати не са особено
тревожни, тъй като в
конфликтни ситуации са
попадали 58.8%, а 41.4% от
участниците отричат да са
попадали в конфликт.

Разпределение на анкетираните попадали
в конфликтна ситуация /обобщен анализ/

Резултати и обсъждане

Обобщен анализ на честотата на
възникналите конфликти

Само 9.6% от анкетираните споделят
за случаи, в които демонстрират
неколегиалност /1бр./,
невъздържаност към колеги /1 бр./
и невъздържаност към прекия
ръководител /2 бр./.
За обект на конфликта най-често
респондентите посочват свои колеги
/36.7%/, следвани от конфликти с
придружители на пациенти /14.6%/.
В конфликт с прекия ръководител са
влизали 7.3% от анкетираните.

Резултати и обсъждане
На въпроса, как най-често
са въвлечени в конфликтна
ситуация 46.3% отричат да
са попадали в конфликт,
31.7% са били
провокирани, 17.1% са
въвлечени случайно, без
причина и само 4.9%
признават, че сами са
провокирали
стълкновение.

Разпраделение на респондентите според начина на въвличане
в конфликта /сравнителен анализ/

Резултати и обсъждане
Качества

Поредност

Свръхнатовареност
Личностни
Непр. разпр. на
възнагражденията
Лошо свършена работа
Социални
Лошо възпитание
Липса на мотивация

I
18
8

8
5
5
3
2

II
6
8

3
3
1

III IV
2

2
2

V
5

1

VI VII Общо
29
19

7
5
2
4

2

3

2

Анализ на основните причини за възникване на конфликти

15
12
12
10
10

Предложихме на анкетираните да
определят причините за възникване
на конфликтите на работното им
място.
1. Свръхнатовареността на работното
място и несъответствието между брой
персонал и обема на работа.
2. Личностните качества на служителя,
демотивираност поради ниско
заплащане на труда и неправилно
разпределение на допълнителни
възнаграждения.
3. Недобре свършената работа от страна
на колеги, както и лошото
възпитание.

Резултати и обсъждане
Анкетираните
посочват какво е
отражението на
конфликтите върху
служителите в Катедра
„Образна диагностика”.
Конфликтът доказано
води до промяна в
настроението, стрес,
демотивация, разрив в
професионалните
отношения.

Качества

4

29

Промяна в настроението

23

2

Стрес

17

2

5

24

Демотивация
Лоши професионални
отношения
Лошо качество на грижи и
дейности

8

2

2

12

3

3

4

10

1

3

Лошо отношение с пациентите

IV

VI VII Общо

II

Лошо отношение с колегите

III

V

I

2

3

3

7

1

6

6

6

Отражение на конфликтните ситуации върху респондентите

Резултати и обсъждане
 Според 43.9% от респондентите,

конфликтните ситуации, могат да
бъдат решени по възпитан и
коректен начин, чрез компромис.
 31.7% от анкетираните смятят, че
конфликтите могат да бъдат решени
от прекия ръководител и
ръководителя на Катедрата.
 При дълбоки конфликти само в 7.3%
от случаите би могло да се стигне до
намесата на болничното
ръководство.
 Интересен е факта, че 17.1 % от
анкетираните /изключение правят
лекарите/ смятят, че до решение
няма да се стигне, тъй като няма
желание за това.

№

1
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3
4

5

Начини за решаване на
Рентг.
конфликта
лаборанти

Компромис
Решение на
ръководителя на
Катедрата
Няма решение
Решение на прекия
ръководител
Решение на
ръководителя на
лечечното заведение

6
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7

Ще напусна работа
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Начини за решаване на конфликти в Катедрата

Изводи
 73.1% от анкетираните служители са категорични, че в Катедра „Образна диагностика” във

ВМА съществува разделение по сектори/отделения, което е предпоставка за възникване на
междугрупови конфликти.

 Конфликтите в Катедрата са налични за малко повече от

половината /58.6 %/ служители.
 Въпреки категоричното мнение на 73.1% от респондентите за разделение по

сектори/отделения, като основни причини за конфликтите те посочват свръхнатовареността в
ежедневната дейност и личностните качества на отделния служител.
 Повече от половината служители /46.3%/ оценяват общуването
си за лоялно,48.8% считат, че са били провокирани или случайно
попаднали в конфликт исамо 4.9 % от тях са предизвикали сблъсък.
 Предложенията на анкетираните за намаляване на конфликтността са свързани с

компромиси, структурни промени и адекватно заплащане.

Заключение
Конфликтът е процес, при който се разрешава проблем и се прави
опит за намаляване на стреса и напрежението. Всеки конфликт се
отразява неблагоприятно върху психоемоционалното ни състояние.
Подобряването на взаимоотношенията между хората на работното
място, добрата комуникация, деловият тон и положителната нагласа
винаги помагат конфликтите да се разрешават лесно и бързо. При
конструктивно отношение към конфликта, служителите могат да
получат стимул за творчество, както и за богат избор на действия и
по-добри резултати.

Благодаря за вниманието!

