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РЕЦЕНЗИЯ 
 

от доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, дм 

регистриран в Експертната листа на членове на журита и арбитри от Медицински 

университет - София под № 672 
 

на Дисертационен труд изготвен от д-р 

Венцислав Лазаров Стоев 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра по социална, 

трудова и педагогическа психология 
 

 

на тема: 

Тревожност, страх и справяне (копинг) в 

денталната практика 

представен за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" 
 

 

Биографични и професионални данни за докторанта могат да бъдат 

обобщени в следното: 

Д-р Венцислав Стоев е роден през 1958г., завършил е Стоматологичен Факултет на 

Медицинска Академия, София през 1981 г., както и магистратура по Клинична и 

консултативна психология в Катедрата по психология на Философски факултет на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски" през 2005 г. Има богат опит както в сферата на 

стоматологията (35 г.), така и на клиничната психология (11 г.). Автор е на книгите 

„Индивидуален психологичен подход на стоматолога към пациента" и „Клинична 

комуникация". През 2014 г. излезе и книгата му на руски „Наши пациенти, кто они?". Д-р 

Стоев води лекции и семинари в България от 2006 г., в Русия (Москва, Санкт Петербург и 

Перм) от 2009 г. и в Латвия (Рига) от 2015 г. по теми, свързани с психология на личността, 

характерология, работа в екип, ефективна комуникация с пациентите и мениджмънт за 

зъболекари, медицински сестри, дентални асистенти, мениджъри на дентални практики. Д-р 

Стоев е Ръководител на Център за професионално обучение „Хипократ" и клиника 

„Св.Аполония"'. Основател и член на Българския Зъболекарски съюз, Сдружението на 

Българските Зъболекари, Българската Асоциация по хипноза и Българската Асоциация по 

Клинична комуникация и хипноза, редовен член на Royal Society of Medicine, UK, London. 
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Анализ на дисертационния труд: 

Дисертационния труд на д-р В. Стоев е написан върху 188 страници, 

които включват Списък на таблици, Списък на фигури, Увод, Организация на 

изследването, Психологични изследвания на тревогата и страха, Тревожност и 

страх в психологичната и денталната практика, Стратегии за справяне с 

тревожността и страха, Копинг стратегия - копинг отговор, Анализ на данните 

от изследването и интерпретации, Обобщение на данните и интерпретациите от 

научното изследване, Заключение, Основни приноси и използвана литература, 

Публикации по дисертацията и Приложения. 

Така обобщено представеното съдържание на дикторската дисертация 

илюстрира нейната структурна схема и логично развитие. 

Във „Въведение" авторът е направил коментар върху същността на 

пациента като личност със здравен проблем и важността на предварителните 

нагласи и очаквания от професионалното обслужване, които в голяма степен 

влияят върху лечебния резултат. В критична светлина е поставен акцент върху 

особеностите на професионалното обучение и инсуфициентността на 

хуманистичните нагласи, както и ползата от усвояване и прилагане на 

психологични знания и умения. 

В Глава 1 Организация на изследването са описани процедурите по 

дисертацията. Целта е формулирана ясно и прецизно - изследване и 

установяване   вида   и   степента   на   обусловеност   между   страха, 

тревожността и копинг стратегиите. Подцелите са подчинени на основната цел 

и имат същите качества - яснота и прецизност. Задачите са разбити в детайли и 

ясно илюстрират намеренията на автора. Хипотезите също са конкретни и 

годни за изследване и евентуално доказване. Изследваните лица са адекватни 

обекти и като брой, и като параметри. Методиката на изследването е 

представена детайлизирано, в съответни области и фази, с конкретни 

изследователски инструменти и описание на ползването им. Статистическите 

процедури са описани подробно, при познаване на спецификата и резултатността 

им - корелационен, дисперсионен, факторен, регресионен и дискриминантен 

анализ. Предвид познатостта на избраните статистически методи и 

приложимостта им, до някаква степен представянето на тяхната надеждност в 

български условия утежнява работата. 
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Глава 2 - Психологични изследвания на тревогата и страха започва с 

исторически преглед на проблема, който преглед е подробен, добре конструиран 

и синтетично представя съществените етапи, области, течения и автори. 

Психофизиологичните основи на емоциите са представени в тяхната адаптивна 

същност, насоките на преживяванията, двойствеността и полярността им, 

вродения мимичен съпровод. 

Подразделът за Мозъчни структури и емоции е съобразил и класически, и 

модерни психофизиологични експерименти, психологични анализи, анатомо-

физиологични корелации. Частният аспект на Психофизиологичните механизми 

на възникване и интензифициране на страха също е представен функционално/ 

анатомично, както и поетапно във възникването и разгръщането на страха, 

активираните поведенчески стимули и стереотипи, вегетативните реакции. 

Формите на страха също са описани структурирано, с представяне на различни 

насоки и интензивност, с теоретичен анализ съобразно класически и модерни 

психологични школи. Психоаналитичните теории на тревожността също са 

представени тук в класическия им и в по-съвременен варианти, с прецизни 

анализи и интерпретации на същността и различията между отделните автори. 

Представени са достойно и теорията на обектните отношения, екзистенциалната 

теория, когнитивната теория, както и биологичните и социокултурални теории, 

концепциите на Ериксън, бихейвиориските концепции, поведенческите теории, 

както и биоинформационната теория. 

Структурирането на докторантурата би спечелило, ако теоретичните 

концепции за тревожността бяха представени като самостоятелна глава. 

В същата глава е разработена и темата за Страха, тревогата и 

тревожните разстройства. Направен е психологичен и психофизиологичен 

коментар на същността на тези емоции с богатството на проявите им от 

различни системи, които са представи в съпоставителна таблица. Различните 

фобии са описани поотделно в тяхното клинично богатство и разнообразие. По 

сходен начин са представени и посттравматичното стресово разстройство, 

паническото разстройство, генерализираното тревожно разстройство и 

обсесивно-компулсивното разстройство. Макар че тревожните разстройства 

могат да създават сериозни проблеми при обслужване на пациенти в денталната 

медицина, редуцирането им представяне, съобразно по-същественото значение 

на някои форми в денталната практика, а не в пълния им вариант съгласно МКБ 
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10, би позволило да се постави необходимия акцент съобразно темата на 

докторантурата. 

Диференцирането на тревожността и страха започва с описание на 

техните сходства и различия, позиции на отделни автори, търсене на 

биопсихологични   корелации.   Донякъде   тези   анализи   преповтарят 

описания в предходни текстове, но са свързани с денталната практика по-

непосредствено. 

Разделът Личностни черти, тревожност и страх доближава 

теоретичните анализи по-непосредствено към целта на докторантурата. 

Глава 3 - Тревожност и страх в психологичната и денталната 

практика представя влиянието на такива негативни емоции върху усета за 

болка, понижената резистентност към стрес, някои конверзионни синдроми. 

Изявата и оценката на тревожността в денталната практика започва с 

преход от класическата психоанализа към съвременността, с известно 

повторение на вече коментирани съотношения между тревожност и страх. 

Изследванията на тревожността проследяват позиции на различни автори и 

са също ориентирани към денталната практика с представени конкретни 

резултати (неавторови). Причините за тревожността от дентално лечение са 

представени в популярен вид, подробно и илюстративно, в различни 

специфични ситуации и отношения. Вербалните и невербални прояви на 

тревожността и страха от дентално лечение също са описани детайлно. 

Отговорът на пациента и защитните механизми към тревогата и страха от 

дентално лечение са изяснени отново от психоаналитични позиции, при 

съобразяване на импринтинга в поведението на пациента, личностовата зрялост, 

предшестващия опит - личен и социален. Направен е преход към Защитите от 

тревогата и страха в денталната практика, които са представени подробно 

като нарцистични, незрели, невротични и зрели. 

Глава 4 - Стратегии за справяне с тревожността и страха. копинг 

стратегия - копинг отговор отново подчертават значението на стреса в 

неговите разновидности. Представени са възможни насоки на поведение 

съобразно схеми на известни автори. Дадени са определения на съществени 

явления и категории. Стратегиите за справяне със стреса представят 

позициите на пионерите в тази област. Накратко е описана зависимостта Копинг 
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стратегия - копинг отговор. Представянето на Теориите за копинг отговорите 

е исторически и съдържателно подробно, с описание на етапи и различия. 

Индивидуалните особености в копинг поведението са свързани с 

възрастта, пола, културалната и професионална принадлежност, 

местоживеенето, когнитивните диспозиции, стила на справяне при дистрес 

(избягващ, проблем фокусиран, емоционално фокусиран). 

Подробното изложение на тази глава е съществено достойнство на 

доктората, предвид и теоретичната обосновка, и практическата насоченост. 

Глава 5 съдържа Анализ и интерпретации на данните от емпиричното 

изследване. Описана е процедурата на изследването и индивидуализирането й. 

Представена е Скала за тревожност с конкретни цифрови резултати и 

интерпретация на резултатите. Следващата таблица е Скала за страх със сходен 

подход. Третият инструмент е комплексен - съдържа варианти на копинга. 

Анализът на корелационните взаимовръзки, определени в 

статистическите изчисления показва стабилна статистическа информираност 

на автора и годност да борави със сложни статистически инструменти. Особено 

полезно е търсенето на кръстосани зависимости, които илюстрират по-значимо 

съществените корелационни закономерности. 

Един илюстративен раздел в тази глава са Разликите в оралното здраве и 

хигиената на устната кухина при хора със страх от зъболекар. Макар 

представените резултати да са на чужди автори, този раздел е твърде полезен в 

общата концепция. Социално ориентиран е разделът Психосоциални 

последствия от страха и тревогата от зъболекар. Представена е шведска 

версия на Дентална подскала на Таблицата за изследване на детския дентален 

страх, последвана от коментари за елементите на страха от зъболекар при зрели 

хора, както и Порочният кръг на страха от зъболекар и неговият модел. Описани 

са различни адаптивни и неадаптивни роли и модели на боледуване. Главата 

завършва със Самооценени стратегии за справяне със страха от зъболекар при 

възрастни пациенти с тревога. Подразделите са посветени на Тревожността при 

пациенти към стоматологичната интервенция -качествен анализ и на Картата за 

представяне на качествения анализ на формираната тревожност при пациенти в 

стоматологичната практика. Този полезен и богато илюстративен раздел би 

имал по-подходящо място в началото на теоретичните разработки, където би дал 

по-подробни насоки на авторските идеи и намерения. 
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Тази обемна глава съдържа най-съществените данни. Диаграмите са 

представени разбираемо, с последващ коментар, докато някои от таблиците 

изискват твърде задълбочено вникване за разбирането им. По-илюстративното 

представяне на резултатите би улеснило тяхното възприемане. Съчетаването и 

на статистически обработени резултати като доказателства, и на клинични 

описания като илюстрации до известна степен изпъстря стила на 

докторантурата, но от друга страна позволява проблемът да бъде видян от 

повече изходни позиции. 

Глава 6 Обобщава данните и интерпретациите на научното изследване. 

Те са представени синтетично и съдържателно. 

Заключението подчертава стойността на резултатите от изследванията 

като стъпка към разработване на цялостна стратегия и програма за подпомагане 

на денталните пациенти за справяне с тревожността им към дентални 

манипулации. 

Изводите представят синтетично и коректно най-съществените 

постигнати резултати. 

Авторът е направил и Психологични препоръки към работата на 

стоматолога. Те са плод не само на конкретното изследване за целите на 

дисертацията, но и продукт на дългогодишните му усилия за въвеждане на 

психологични елементи в денталното обслужване. 

Докторатът завършва с представяне на приносите на автора, които са 

реални. 

Литературните източници са 113 на брой, от тях 69 на кирилица, най-

скорошните цитирани трудове са от 2006 г. 

По темата авторът е публикувал 6 научни съобщения и учебник, която 

изследователска и обучителна активност заслужават адмирации. 

Авторефератът е разположен върху 50 страници и копира структурата 

на доктората, без да преповтаря буквално съдържанието. Съществените страни 

са представени синтетично, както и получените резултати. По-значимо място е 

отделено за собствените резултати, вкл. таблици и диаграми, макар че и 

теоретичните виждания са представени ясно. 
 

Позитивните страни на дисертацията са несъмнени. Те се отнасят както 

към изследваната област, методологията и методиките, подробният анализ на 

получените резултати и направените изводи и обобщения. Значителна част от 
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анализите имат реална практическа и методична насоченост. Изследваната 

област е особено актуална. 

Особената полезност е, че в специфичното здравно обслужване -

денталната медицина това е първото системно проучване на ниво докторска 

дисертация. Приносите са несъмнени, с реална практическа стойност и 

перспектива. Разработката на материала е със значимо индивидуално авторско 

участие и резултати. 

Най-полезен резултат би се получил, ако докторантът, като логично 

продължение на направените препоръки към своите колеги, оформи основните 

резултати от дисертацията в брошура с описателен и препоръчителен характер 

за ползване в цялата стоматологична мрежа у нас. 

В критичен план могат да бъдат избегнати някои бележки. Работата би 

могла да бъде подредена по-стегнато и да бъдат избегнати някои тематични 

повторения. Заслужава да бъде подчертано, че авторът е съобразил някои от 

препоръките от предварителната рецензия. 

Заключение: Като имам предвид темата, методологията, методиките, 

естеството на изследванията, получените резултати и тяхната интерпретация, 

както и несъмнената оригиналност на тези изследвания, с конкретната им 

практическа полезност, настоятелно и убедено предлагам на уважаваното 

научно жури да даде на д-р Венцислав Лазаров Стоев образователно-научната 

степен “доктор“. 

 

 

София, 02.05.2016 г. 

Подпис: 

Вл. Велинов 
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