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СТАНОВИЩЕ 

 

ОТ 

доц. д-р Юлия Ал. Васева-Дикова, ИИОЗ (Институт за изследване на обществата и 

знанието) – БАН 

 

ОТНОСНО 

присъждане на научна и образователна степен „доктор по философия”  на Дейвид Томази 

с дисертация на тема: „ Медицинска философия. Философски анализ на 

себевъзприятието на пациента в диагностиката и лечението.”;  ” Medical Philosophy. 

Philosophical Analysis of Patient Self-Perception in Diagnostics and Therapy” – дисертация на 

английски език. 

 

Данни за академичната процедура 

Дейвид Томази е докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия 

с преподаване на английски език) на Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”. Научен ръководител на дисертанта е проф. д-р Александър Гънгов. 

Докторантът е зачислен на 01.08.2013 до 01.08.2017 г. и отчислен с право на защита от 

29.09.2015 г. 

Данни за докторанта 

Дейвид Томази завършва бакалавърска и магистърска степен в Академията за изящни 

изкуства във Верона, Италия (2000-2006 г.). Следва период от специализации по следните 

направления:  

Психология (Медицински колеж, Университет на Верона – 2008-2010 г.); Невропсихология 

(HT Center for Psychology, Чезена, Италия  – 2011г.); 

Арт-терапии (NOUS Institute, 2011 г.);   

Обществени науки (ENEA Institute, Рим – 2012 г.); 

Невронауки/психиатрия/здравеопазване (Харвардски университет – 2011-2014 г.); 

Магистърска степен по специалност „консултатнт по невронауки” - Университ на Торино 

(Италия) 2013 г;  

Специализация в Duke University, САЩ2014 г. 
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Към момента д-р Д. Томази работи като психотерапевт в Медицинския център и като 

лектор в Медицинския колеж на Университета на Вермонт, САЩ. 

 

Данни за дисертацията 

Дисертационният труд се състои от 408 страници (Times New Roman/12, Line spacing 

Double) което надхвърля обема на приетото за норма при писането на изследване за 

присъждане на научно-образавателна степен „доктор по философия”. Текстът на 

дисертацията е структуриран по следния начин: Заглавни страници, сертификати, 

благодарности, съдържание, списък фигури, списък таблици и въведение от стр. i до 

стр.12; Глава първа от стр.13 до стр.44; Глава втора от стр.45 до стр.76; Глава трета от 

стр.77 до стр.106; Глава четвърта от стр.107 до стр.138; Глава пета от стр.139 до стр.166; 

Глава шеста от стр.167 до стр.220; Глава седма от стр.221 до стр.236; Заключение от 

стр.237 до стр.256; Апендикс, диаграми и въпросници от стр.257 до стр.289; Коментари на 

пациенти от стр.290 до стр. 299; Библиография - Проучена литература, цитирана 

литература от стр. 300 до стр.346;  Бележки от стр. 347 до стр. 408. Посоченото от 

дисертанта в съдържанието отговаря на текста в дисертацията.  

 

Основни тези и научни приноси на дисертационния труд 

- Текстът на дисертацията демонстрира високата философска култура на 

дисертанта. От позициите на философията се подбират и анализират конкретни 

проблеми от областта на съвременната медицина, което за мен е една от силните 

страни на работата. 

- В текста на дисертацията Д. Томази прокарва важно за изследването 

разграничение между медицинска философия и философия на медицината. 

Разграничението е необходимо, за да се изведе на преден план задачата на 

дисертационното изследване – субективното себепознание на пациента в 

медицинската терапия. За разлика от това, философия на медицината се фокусира 

върху науката медицина и начините на теоретизиране, концептуален анализ и 

други. Категоричното отделяне от тези философски изследвания дават добра 

изходна позиция за изграждане на основните тези в дисертацията. 
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-  Поставяне, анализиране и разгръщане на линията Наука-Медицина-Изкуство (М. 

Бунге). Д. Томази разгръща по специфичен начин идеята за медицината като 

изкуство и ролята и мястото на философския анализ.  

- Философски анализ на понятия от медицината – диагноза и терапия. В резултат на 

това се издига тезата за разбирането на диагнозата като част от лечението. 

- Идеята за себепознанието и себевъзприемането като част от метода на 

терапевтично лечение. Из-веждането на терапията през Индивида и с-не-мането 

на маските на болеста през Персоната са оригинална авторова интерпретация/теза 

на отношението диагноза – терапия.  

- Представяне на философски анализ на дискусията ЕВМ – РОМ по отношение на 

терапията. 

- Представяне на медицинската философия като Транслационна наука с цел 

преодоляване на съществуваща пропаст в медицинската наука между 

фундаментални и приложни изследвания. 

- Изключително високо оценявам идеята и реализирането на емпирично изследване 

във философски текст и провеждането на епистемологичен анализ на 

изследването. 

Препоръка към текста: да се направи по-прецизна класификация на Алтернативните 

форми на лечение (Chapter 5 Complementary, Alternative, Traditional Medicine; 1. I shall please, I will 

please,  p. 139). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Високо оценявам изследването на тема „ Медицинска философия. Философски анализ на 

себевъзприятието на пациента в диагностиката и лечението” и предлагам на дисертанта 

Дейвид Томази да бъде присъдена образователната и научна степен “доктор”. 

 

Ноември 2015 г.        Подпис:  

София         

(доц. Юлия Александрова 

Васева-Дикова) 

 


