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Дисертационният труд е с обем 188 страници. 

Текстът е онагледен с 31 таблици и 8 фигури. Дисертацията е конструирана според 

академичните изисквания, оформени са следните глави: увод, организация на изследването, 

анализ и интерпретация на данните от емпиричното изследване, обобщение на данните и  

интерпретациите от научното изследване, заключение, основни приноси,  публикации по 

дисертацията. Използваната литература наброява 105 печатни и 8 интернет източника, от 

които 69 на кирилица и 36 на латиница. Изследователската работа  е изпълнена и предадена 

за оценка в срок и е насочена за публична защита както следва. 

Научно изследователския мотив, докторантът извежда от денталната практика и 

обединителното  в хипотезите, е взаимовръзката между страха и тревожността от една страна 

и използваните копинг стратегии, от друга. В тази връзка, изборът на копинг стратегии и 

неговата обусловеност, е посочен като предмет на изследователските търсения на докторанта 

и изведен като главна цел на представения ни труд. 

За по-голяма прецизност, задачите, които са поставени за постигане на целта, са 

диференцирани в две групи: организационно научни /включващи скелета на разработката, 

като литературен преглед, избор на контингент и инструментариум/ и научно-

изследователски, отнасящи се до филтриране и анализ на данните получени от изследването.  

За нуждите на емпиричното изследване са предвидени два етапа, като особен интерес 

представлява вторият от тях, по време на който, с помоща на своеобразно интервю „в 

дълбочина“, ще се направи опит за качествен анализ на събраната информация за страхово-

тревожните състояния на пациентите в денталната практика. Използвания методически 

инструментариум е адаптиран от дисертанта и обслужва специфична ситуация от сферата на 

медицината - зъболечението. 

Дисертантът разгръща резултатите от емпиричното изследване в подробно представяне 

нивата на тревожност и страх по скали. В съпоставките се търсят също така, корелации с 

пола и възрастта. Изведени и онагледени са т.нар. циркулярни връзки, в които се откроява 

ролята на тревожността като свързващо звено. 

Специално внимание заслужава качествения анализ на данните от 12 пациенти, извършен 

чрез Карта за формиране на тревожността. Привнесен е и личният професионален опит на 

дисертанта за извличане на основните причини за изява на денталната фобия. 

Обобщението на резултатите е оформено в 13 точки, като изключителен интерес 

представлява интерпретацията относно наблюдаваната корелация между скала Увереност и 

креативност при решаване на проблеми и скала Избягващ стил. 

Макар и чисто визуално изводите да създават впечатление, че преповтарят обобщението 

/заради неговото аналогично структуриране/, те още веднъж дефинират акцентите в тази 

изследователска разработка, а именно: страхово-тревожните преживявания са локализирани 

само в конкретната ситуация, без те да имат статистически значима полова и възрастова 

диференциация. Заключителното мнение на дисертанта е за превалиране на избягващ стил на 



поведение у пациентите и оформяне на четирикомпонентен симптомокомплекс, 

сигнализиращ за настъпило нарушение в психичния процес. 

За да не звучат пожелателно препоръките, ще допусна съзнателно тафталогия, за да дам  

известна препоръка към препоръките. Да се овеществи намереното чрез качествения анализ 

типично състояние на страх и тревога в денталната практика, а използваната карта в 

инструментариума да послужи за щрих на своеобразен профил на пациента в процеса на 

зъболечение, с който обучаващите се студенти и специализанти по стоматология да се 

запознават във свободно избираеми програми, а защо не и в контекста на СДК курсове. Това 

от една страна, от друга, на база дългогодишния си професионален опит, дисертантът би 

могъл да помисли за конкретна форма на здравна просвета, чрез която на достъпен език и в 

подходяща форма да популяризира разглежданите в този труд проблеми. Без да се бори за 

телевизионно време с марките паста за зъби, една диплянка, предложена на подходящо ниво 

в зъболекарската общност, би била практически полезна. Ако това е твърде трудоемко и 

финансово ангажиращо, един къс от необятното  интернет пространство би бил възможен, 

съдейки по обстоятелството, че живеем във време на свръхтехнологизиране на медицинските 

услуги, когато е възможно да разгледаш дори хистологичния си резултат „он-лайн“. 

Без да е директна препратката към автогенния тренинг на Йоханес Шулц, препоръчвам на 

дисертанта в бъдещи разработки или на друг етап от своето професионално развитие да 

извлече и приложи подходящ формат  за справяне с ролята на пациент в дентална ситуация. 

Така приносите, изведени от самия него като приложни ще защитят определението си. 

В оформянето на библиографията и приложенията е спазена изискуемата стандартна рамка. 

Публикациите биха могли да се разгърнат и в редица други специализирани издания, като 

сп.“Българска неврология и психиатрия“, сп. „Съвременна медицина“, сп. „Педиатрия“, 

както и в сайтове на медицинските университети в страната, конгреси и други форуми. 

Отправените от мен пепоръки не намаляват научната стойност на предложения ми за 

становище дисертационен труд. Те би трябвало да се приемат само и единствено за 

комплимен към повишения професионален и научен интерес, който буди тази разработка. 

Считам, че предложения за разглеждане дисертационен труд на тема „ТРЕВОЖНОСТ, 

СТРАХ И СПРАВЯНЕ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА“ притежава научна стойност и 

предлагам на уважаемото жури да присъди на Венцислав Лазаров Стоев заслужената 

образователна и научна степен „доктор“. 
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