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УВОД 

„Не е възможно да се лекува тялото, без да се 

лекува душата!“ 

   Сократ 

Пациентът е личност със здравен проблем, който може да бъде повлиян от 

средствата и методите на медицината. Преди да се осъществи връзката лекар – 

пациент в професионален план, тази връзка е системно организирано човешко 

отношение. То е с актуално възникваща нагласа - положителна или отрицателна. От 

характера на човешките отношения зависят много силно ефективността, 

съдържанието и резултатите от лечението. 

Много медици рядко отчитат факта, че пациентите са личности в психологи-

чен план. Причината е в технологично-редукционистичния модел на обучение по 

медицина, който води началото си още от времето на Декарт и е центриран върху 

лечението на определени диагностични групи заболявания, а не на отделния човек. 

В този смисъл усвояването на определени психологични знания и умения от 

зъболекаря ще доведе до подобряване на неговата терапевтична стойност и на точната 

преценка на индивидуалното състояние на пациента. Тогава всеки болен може да бъде 

разглеждан като личност, а не като диагноза. 

Оценката на индивидуалното психично състояние от друга страна дава 

възможност за развитие на възможностите за комуникация на лекаря с оглед 

спечелването на доверието на болния и изграждане на цялостен (холистичен) подход 

при лечението на всеки пациент. 

Представянето, анализът и обобщаването на личния опит на зъболекаря при 

лечението на пациента като система от човешки отношения може да се опише на 

психологически език. От друга страна, психологичната теория може да се съотнесе с 

лечебната практика на зъболекарите. 

Това обяснява написването на този труд, който е свързан с дългогодишен 

клиничен опит и наблюдения на взаимоотношенията между зъболекаря и пациента. 

Целта е да се покаже в какво се изразява личностно-индивидуалният 

психологичен подход, как да се подобри ефектът от него и какви специфични 
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особености има на терена на денталната практика. 

Зъболекарската професия е такава професия, при която не са достатъчни 

единствено и само технологични и медицински знания и способности. Лекарите, както 

и всички хора, които работят в професии от типа „ЧОВЕК-ЧОВЕК” са изправени, и то 

не рядко, пред доста деликатни психологични провокации и предизвикателства. 

От това как ще се поставят тези взаимоотношения, какъв характер и ценност 

ще придобиват, и какви ефекти ще предизвикват, зависят в голяма степен както 

комфортът, така и успехът от лечението. 

От друга страна, културата на взаимното възприятие между зъболекаря и 

пациента има пряко отношение към образа и престижа на самия лечител. 

Изключително важно е пациентите да изграждат позитивни нагласи към неговата 

личност и лечебна дейност. 

Нещо повече, осъществяването на такъв личностно психологически подход е 

специфично очакване на пациента, и когато то се потвърди, т.е. когато лечителят 

манифестира уважение и съобразяване с личността на пациента, у последния възниква 

съзнателно и безсъзнателно предразположение да сътрудничи на лечителя. 

Когато се получи така, че зъболекарят не успее да спечели пациента като 

личност, когато не му вдъхва уважение, доверие и сигурност в лечението, нещата 

могат да се усложнят и всичко да завърши с неуспех. Пациентът може да се откаже от 

лечението, може да произлезе конфликт, може да се измъчва и да изтърпи 

процедурите с цената на невероятни напрежения и т.н. Казано накратко, пациентите 

искат да бъдат лекувани от сърдечно топли, уверени, способни и социално 

интелигентни, дълбоко отговорни лечители. Тези не винаги външно манифестирани 

изисквания не бива да се пренебрегват от зъболекарите, както посочват повечето 

автори, с които сме съгласни, ако разбира се те държат на своето професионално 

развитие и успехи. 

Съвсем ясно е, че освен като професионално развити специалисти 

зъболекарите следва да функционират и като способни психологически да определят 

пациента, с цел да осъществят в лечението индивидуално психологически подход, 

като издигнат работата си на едно действително научно равнище. 



Организация на изследването 3 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Цел 

Реализирани са редица научни изследвания, доказващи връзката между 

тревожност, страх и копинг стратегиите и фактори като възраст, пол, културна 

принадлежност, личностни особености и др. Научната литература обаче е оскъдна по 

отношение на степента на детерминираност на копингите от посочените фактори.  

В съответствие с това, целта на дисертационния труд е изследване и 

установяване вида и степента на обусловеност между страха, тревожността и 

копинг стратегиите. 

Формулирани са следните подцели:  

 Проследяване на свързаността на изследваните страх, тревожност и копинг 

стратегии с фактори като възраст и пол; 

 Изследване на представените по-горе три конструкта и проверка на 

факторната структура на методиките, за да се установи има ли разлики 

спрямо посочените в литературата; 

 Установяване, чрез регресионен анализ, наличието и степента на 

детерминираност на копинг стратегиите от страха и тревожността. 

Задачи 

За реализиране целта на дисертационния труд следва да бъдат решени: 

 Организационно-научни задачи; 

 Научно-изследователски задачи. 

Организационно-научни задачи 

1. Преглед на съществуващите теоретични постановки относно същността на 

страха, тревожността и копинг стратегиите.  

2. Формулиране на хипотези, предполагащи взаимовръзка между копинг 

стратегиите, страха и тревожността и факторите – пол и възраст.  

3. Избор на контингент от изследвани лица и обособяването им по групи 

съобразно факторите възраст и пол.  

4. Избор и подготовка на подходящ методически инструментариум, 
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апробиране и модифициране.  

5. Обработка и анализ, чрез използване на статистически методи, на 

получените резултати от използваните методики.  

6. Обсъждане и изводи от получените резултати. 

Научно-изследователски задачи 

1. Да се проучат възрастовите и половите различия по методиките, 

изследващи страх, тревожност и копинг стратегии.  

2. Да се установи възрастта или полът са по-силен детерминиращ фактор в 

състояние на стрес и тревожност и избора на копинг стратегиите.  

3. Да се установи дали стресът или тревожността са водещ детерминиращ 

фактор в избора на копинг поведение.  

Хипотези, свързани с денталната практика 

Хипотеза 1: Предполага се, че страхът и тревожността в денталната практика 

са факторите, обуславящи използваните  копинг стратегии.  

Хипотеза 2: Допуска се, че съществуват значими полови различия по  

отношение на страха, тревожността и използваните копинг стратегии. 

Хипотеза 3: Допуска се, че съществуват значими възрастови  различия по 

отношение на страха, тревожността и използваните копинг стратегии.  

Хипотеза 4: Допуска се, че съществува връзка между страха, тревожността и 

използваните на копинг стратегии. 

Предмет на изследването 

Предмет на изследването е видът и степента на обусловеност на избора на 

копинг стратегии от страха и тревожността. 

Изследвани лица 

Първи етап: Ще бъдат изследвани две групи от по 50 човека. 

Експерименталната група ще се състои от мъже и жени на възраст от 18 до 70 години. 

Контролната група ще има сходни параметри като експерименталната. Тъй като ще 

бъдат адаптирани две от методиките, водещи ще бъдат критериите в специализиранта 
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литература, свързана с адаптиране на психологични методики. 

Втори етап: Щя е бъдат изследвани 12 пациента  с клинико-психологично 

интервю по конкретни стъпки на събиране на информация и провеждане на качествен 

анализ на данните в когнитивно-поведенческата парадигма за формиране на 

тревожност. 

Методики на изследването  

В първия етап, за целите на изследването ще се използват три методики: 

1. Изследване страха от зъболекар (ИСЗ)  

ИСЗ е 20-степенен метод за изследване на специфичните и уникални реакции 

към различни стимули, свързани с зъболекарската работа, които могат да предизвикат 

страх и/или избягване плюс една обобщаваща степен (степен 20) за страха от дентално 

лечение (Приложение 1). Скалата се базира на теорията като по-релевантна от 

традиционните формулировки в опит да се разбере и реши проблемът със страха от 

зъболекар. 

2. Скала на тревогата при дентални манипулации (СТДМ);  

СТДМ е 4-степенен метод, създаден за измерване на безпокойството при 

дентални манипулации (Приложение 1). Това безпокойство е реакцията на пациента 

спрямо стресовата ситуация, каквато е зъболекарската манипулация. Ако зъболекарят 

използва този кратък лесен за въвеждане метод при преценката на тревожността на 

пациента, той не само ще бъде подготвен за тази тревожност, но и ще може и да 

предприеме мерки да я предотврати. 

3. Въпросник за копинг стратегии – Problem-Solving Inventory (PSY)  

PSI е инструмент от 35 айтема (Приложение 1), създаден да оцени 

индивидуалните вярвания на хората, които обикновено повлияват (въздействат на) 

личните проблеми в техния живот.  

Въпреки че PSI не измерва актуални умения за решаване на проблеми, той 

оценява разбиранията (представите) на човек за неговите умения или неговия стил за 

решаване на проблеми.  

Във втория етап, ще се проведе клинико-психологично интервю по „Карта 

за качествен анализ на формираната тревожност”.  
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При всеки пациент интервюто ще обхваща отделните области на картата, след 

което ще бъде направен качествен анализ от събраните данни за формирането на 

тревожността в когнитивно-поведенческата парадигма при всеки отделен пациент. 

Области на картата: 

1. Ранен опит 

В детски и юношески години тревожна уязвимост и формирани 

дисфункционални вярвания за Света, Другите и Аза 

2. Стоматологичната ситуация като критичен инцидент: 

a) Тревожно или травматично възприемане на поведението на 

стоматолога: 

  Липса на разговор; 

  Специфични коментари, реплики; 

  Грубо и незачитащо отношение; 

  Специфично поведение. 

b) Тревожно или травматично възприемане на стоматологичните 

инструменти и технологии 

c) Тревожно или травматично възприемане на обстановката в лекарския 

кабинет и ситуацията на изчакване, които активират предходни 

травматични преживявания в медицински интервенции 

d) Проблеми, предизвикващи тревожност, определени от висока цена на 

стоматологичната интервенция или материали за импланти, коронки и 

др. 

3. Активиране на дисфункционални вярвания, погрешни интерпретации и 

защитни механизми, които са в циркулярна взаимовръзка и формират 

порочен кръг 

a) Активиране на дисфункционални вярвания и допускания: 

  За Света; 

  Другите; 

  Аза; 

  Неефективни правила на поведение, изисквания, вина, свръхконтрол. 
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b) Погрешно интерпретиране на телесните усещания от интервенциите: 

  За непоносима болка; 

  Увреда, болест; 

  Припадък; 

  Лекарска неопитност или злонамереност. 

c) Активиране на неефективни копинг стратегии и защитни механизми 

  Черно-бяло мислене, идеализиране-отричане, катастрофично 

интерпретиране; 

  Поведение на избягване на медицинските интервенции; спиране на 

лечението; 

  Поведение на дисоциативни отцепвания на емоции, думи, поведение; 

  Тревожни кризи на отреагиране на напрежение; 

  Гневно-агресивно отреагиране; 

  Хистрионни кризи. 
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ  

ОТ ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Емпиричното изследване беше проведено в два етапа: 

 На първия етап бяха изследвани две групи от по 105 човека. Лицата в 

екперименталната група бяха 18 мъже и 87 жени на възраст от 18 до 70 години, със 

средно и висше образование. Лицата от контролната група имат сходни параметри за 

възраст и образование с лицата от  експерименталната. Изследването беше проведено 

с тестовете: тест за тревогата в денталната практика, Теста за страх от дентално 

лечение и Тест за копинг стратегии. 

 На втория етап бяха изследвани 12 пациенти от личната ми 

стоматологична практика, с клинико-психологично интервю по конкретни стъпки за 

събиране на информация. След това, при всеки пациент беше направен качествен 

анализ на данните в когнитивно-поведенческата парадигма за формиране на 

преживяваната от тях тревожност. 

По време на първото клинико-психологично интервю, проведено при всеки от 

групата индивидуално, с насоченост към стоматологичните проблеми, всички 

пациенти покриват базовите параметри на психично здрави индивиди в активна 

социална позиция.  

Психологичните проблеми, преживяването на тревожност и страх, независимо 

от тяхната интензивност са локализирани само към стоматологичните проблеми и 

ситуации на общуване със зъболекаря.  

При единични пациенти интензитетът на тревогата и страхът към 

стоматологичната ситуация покрива отделни параметри на тревожното разстройство, 

фобийна тревожност, но не покрива необходимите диагностичните критерии, за да 

бъде поставена такава диагноза.  

При тях страховете остават локализирани, с променлив интензитет във 

времето, но без да променят цялостното поведение и без да се налага специализирана 

медицинска интервенция.  
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Преживяването остава в параметрите на психологичната краткотрайна или 

относително продължителна психологична реакция на тревога и страх, свързани с 

травматични преживявания в стоматологичната ситуация и в известна степен 

фиксирани във времето, поради отсъствие на психологично консултиране и 

подпомагане до етапа на изследване. 

Данните от проведеното изследване при 105 стоматологични пациенти със 

скалата за тревожност показва следните резултати: 

Скали за тревожност 

Представени са данните от изследване в групата с теста за тревожност в 

стоматологичната ситуация. 

Въпрос 1. Ако утре трябва да отидете на зъболекар, как бихте се чувствали? 

(табл. 1) 

Таблица 1 Данни за отговорите на Въпрос 1 от Тест за тревожност в стоматологична ситуация 

Вар. Отговор Честота % Валиден % Кумулат. % 

А 

Ще го очаквам с 

нетърпение, като 

сравнително приятно 

преживяване 

11 10.5 10.5 10.5 

Б 
Няма да се притеснявам по 

един или друг начин. 
55 52.4 52.4 62.9 

В 
Ще бъда малко притеснен 

28 26.7 26.7 89.5 

Г 
Бих се страхувал, че може 

да е неприятно и болезнено 
11 10.5 10.5 100.0 

Общо: 105 100.0 100.0   

Както се вижда от табл. 1 и фиг. 1, с най-висок дял са отговор Б (52.4%), 

отговор В (26.7%), отговор А и Г (10.5%). При повече от половината пациенти 

доминират отговорите, че няма да се притесняват по никакъв начин, а 10% очакват с 

позитивно чувство ходенето на зъболекар. При 25% от пациентите отговорът е 

свързан с ниска степен на притеснение, при 10% доминира тревогата и страха, 

конкретизиран в очакване на нещо неприятно и болезнено. 
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Въпрос 2. Как се чувствате докато чакате реда си в чакалнята на 

стоматологичния кабинет? 

При Въпрос 2 (табл. 2, фиг. 2) с най-висок дял са отговори А (53.3%) и Б 

(30.5%), а с най-нисък – отговори Г (2.9%) и Д (1.0%). 

Таблица 2 Данни за отговорите на Въпрос 2 от Тест за тревожност в стоматологична ситуация  

Вар. Отговор Честота % Валиден % Кумулат. % 

А Отпуснат 56 53.3 53.3 53.3 

Б Леко притеснен 32 30.5 30.5 83.8 

В Напрегнат 13 12.4 12.4 96.2 

Г Тревожен 3 2.9 2.9 99.0 

Д 

Толкова тревожен, че 

понякога започвам да се 

потя и почти се усещам 

физически болен 

1 1.0 1.0 100.0 

Общо: 105 100.0 100.0   

Малко повече от 50% от пациентите се чувстват спокойни и отпуснати, докато 

чакат реда си. Около 30% се чувстват леко притеснени, но без това да ескалира в 

тревога или страх. Около 80% са спокойни или леко притеснени, напрегнати са 12%, а 

само 1% са много тревожни, с изразени сомато-вегетативни реакции, които 
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стоматологична ситуация 
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преживяват като физическа болест. 

 

Въпрос 3. Когато сте на зъболекарския стол, очаквайки докато  

стоматолога взема машината си, за да работи върху  

зъбите Ви, как се чувствате? 

При Въпрос 3 (табл. 3, фиг. 3) с най-висок процент са отговори Б (42.9%) и  А 

(39.0%), с най-нисък – отговори Г (4.8%) и Д (2.9%). 

Таблица 3 Данни за отговорите на Въпрос 3 от Тест за тревожност в стоматологична ситуация 

Вар. Отговор Честота % Валиден % Кумулат. % 

А Отпуснат 41 39.0 39.0 39.0 

Б Леко притеснен 45 42.9 42.9 81.9 

В Напрегнат 11 10.5 10.5 92.4 

Г Тревожен 5 4.8 4.8 97.1 

Д 

Толкова тревожен, че 

понякога започвам да се 

потя и почти се усещам 

физически болен 

3 2.9 2.9 100.0 

Общо: 105 100.0 100.0   

Непосредствено преди започване на работа на зъболекаря, напрежението и 

тревожността на пациентите се увеличават. Отпуснати и спокойни са около 40%, т.е. с 

10% по-малко от предходната ситуация. Напрегнати са около 10% от пациентите, 
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което бележи лек спад. Но тревожните и интензивно тревожните се увеличават с по 2 

до 3%. 

 

Въпрос 4. Вие сте на зъболекарския стол за почистване на зъбите. Докато 

чакате и стоматологът изважда инструментите за зъбен камък, 

с които ще обработва (остъргва) зъбите покрай венците, как се 

чувствате? 

При Въпрос 4 (табл. 4, фиг. 4) с най-висок процент са отговори А (46.7%) и Б 

(34.3%), с най-нисък – отговори В (15.2%) и Г (3.8%). 

Таблица 4 Данни за отговорите на Въпрос 4 от Тест за тревожност в стоматологична ситуация 

Вар. Отговор Честота % Валиден % Кумулат. % 

А Отпуснат 49 46.7 46.7 45.7 

Б Леко притеснен 36 34.3 34.3 81.0 

В Напрегнат 16 15.2 15.2 96.2 

Г Тревожен 4 3.8 3.8 100.0 

Общо: 105 100.0 100.0   

В ситуацията на непосредственото приготвяне на инструментите за работа се 

запазва общия дял на спокойните и леко притеснени, но се увеличава броят на 

напрегнатите с повече от 10% и с 2% на тревожните. 

Фиг. 3 Структура на отговорите на Въпрос 3 от Тест за тревожност в 

стоматологична ситуация 
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Въпрос 5. Имате ли неприятни спомени от лечение на зъбите 

 в детството? 

Таблица 5 Данни за отговорите на Въпрос 5 от Тест за тревожност в стоматологична ситуация 

Вар. Отговор Честота % Валиден % Кумулат. % 

А Нямам 41 39.0 39.0 39.0 

Б Почти не си спомням 10 9.5 9.5 48.6 

В Да, но беше поносимо 26 24.8 24.8 73.3 

Г 
Да, имаше болка, която си 

спомням 
18 17.1 17.1 90.5 

Д 
Да, никога няма да 

забравя това ужасно 

преживяване 
10 9.5 9.5 100.0 

Общо: 105 100.0 100.0   

При Въпрос 5 (табл. 5, фиг. 5) с най-висок процент са отговори А (39.0%) и В 

(24.8%), с най-нисък – отговори Д (17.5%), Б и Д (9.5%). При около 40% от пациентите 

няма неприятни спомени от детството, свързани със стоматологичното лечение. Около 

10% не си спомнят да са имали такива неприятни спомени, което може да е свързано с 

Фиг. 4 Структура на отговорите на Въпрос 4 от Тест за тревожност в 

стоматологична ситуация  
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отговор, че нямат, но има хипотеза да е имало неприятни спомени, но те са 

„изтласкани“ по защитни механизми в несъзнаваното. Около 25% си спомнят 

неприятни, но поносими спомени за такава ситуация. Около 10% от пациентите 

отговарят, че са имали ужасно, травматично преживяване, което никога няма да 

забравят. Тези 35% от пациентите, които имат поносими неприятни или травматични 

спомени за стоматологичното лечение очертават подгрупата на „проблемните 

пациенти“, които трудно ходят на зъболекар или не посещават зъболекар, докато 

проблемът не стане непоносим. Тази пациенти имат „фиксиран“ травматичен спомен 

или близо до травматичен спомен в дълбоката несъзнавана или предсъзнавана памет, 

който се активира непосредствено преди лечението и може да доведе до сериозни 

проблеми в интервенцията. Тази подгрупа от пациенти се нуждае от предварителна 

терапевтична работа за преработване на травматичния спомен и подготовка за 

емоционално балансирано посрещане и преживяване на стоматологичната 

интервенция, в която могат да участват в контролирането на болката. 

 

Данните от проведеното изследване с този тест при цялата група изследвани 

стоматологични пациенти показва, че няма пациенти с тревожно разстройство, което 

да покрива диагностичните критерии на МКБ за невротично тревожно разстройство. 

Фиг. 5 Структура на отговорите на Въпрос 5 от Тест за тревожност в 

стоматологична ситуация 
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Има отделни пациенти, около 10%, с фиксирано травматично преживяване в 

стоматологична ситуация в миналото, която е с интензивно и екстремно преживяване 

на ужас, който се активира непосредствено преди започване на конкретната 

интервенция и създава сериозен риск от усложнение.  

Това травматично преживяване започва да се активира още в ситуацията на 

изчакване за лечение при стоматолога, нараства при започване на неговата подготовка 

и рязко се активира непосредствено след подготвяне на инструментите и започване на 

работа. Тогава е вече твърде късно и стоматологът не може да окаже 

психотерапевтична подкрепа, може само да продължи и да очаква неблагоприятен 

инцидент като психична криза, соматично усложнение или колабиране от изчерпване. 

Ако това се случи, ще е принуден да прекъсне работа и да настъпи сериозно 

усложнение.  

Друга част (22%) от групата пациенти, които са били леко напрегнати си 

припомнят неприятни, но поносими към момента спомени от миналото. Те също са 

подгрупа пациенти, където има макар и по-слабо изразен риск от усложнение. При тях 

напрежението и тревогата се интензифицират, но остават под контрол. Рискът, който 

съществува при тях е да се активират други травматични или тревожни спомени за 

събития, които не са свързани със стоматологично лечение, но се активират по 

механизмите на емоционалните асоциативни вериги в паметта. Тогава възниква 

отново рискът рязко да нарасне напрежението и тревогата при тях, което да доведе до 

същите усложнения, както в предходната група с висок риск от усложнения.  

Средната аритметична стойност за групата (табл. 6) е в границите на леката 

тревожност в петте различни стоматологични ситуации, което кореспондира с 

лекарската оценка за отсъствие на тревожно разстройство и наличие на ситуативна 

тревожност. Стандартното отклонение е в умерена степен на изразеност на различията 

на тревожността при отделните участници в групата за всяка ситуация.  

Това отново кореспондира с оценката за специфична ситуативна тревожност 

при отделния пациент в различна стоматологична ситуация, която варира в диапазона 

от лека, до изразена степен на ситуативна тревожност. 
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Таблица 6 Средна стойност и стандартно отклонение на скали за тревожност 

Брой 
Валидно 105 

Липсващи 0 

Средно аритметична стойност 10.19050 

Стандартно отклонение 3.91274 

Минимум 5.00 

Максимум 22.00 

Участниците в групата, които са в по-млада възраст, до 35 години (табл. 7) 

имат по-ниска степен на тревожност, спрямо групата на възрастните, над 35 години. 

При по-младата възраст стандартното отклонение за тревожността е по-слабо изразено 

спрямо по-възрастната група. С повишаване на възрастта се засилва тенденцията за 

по-изразена тревожност при пациентите в стоматологичната ситуация.  

Таблица 7 Средни стойности по възрастови групи на скали за тревожност 

Възрастова 

група 
Брой 

Средно 

аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Минимум Максимум 

от 18 до 35 г. 68 9.7794 3.55278 5.00 21.00 

от 36 до 70 г. 37 10.9459 4.45313 5.00 22.00 

Общо: 105 10.1905 3.91274 5.00 22.00 

Набелязва се известна тенденция на по-скъсен диапазон на тревожното 

разстройство при мъжете спрямо жените (табл. 8). Този диапазон при мъжете има една 

степен по-висока стойност на минималната изразеност на тревожността и четири 

единици по-ниска стойност на максималната изразеност. При жените тревожният 

диапазон е по-широко изразен от минимална до изразена степен на тревожност за 

отделните стоматологични ситуации. Това различие кореспондира с традиционно по-

широкия емоционален диапазон при жените в тревожно-депресивния регистър. 

Таблица 8 Средни стойности по пол на скали за тревожност 

Пол Брой 
Средно 

аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Минимум Максимум 

Мъже 18 10.9444 3.50583 6.00 18.00 

Жени 87 10.0345 3.99258 5.00 22.00 

Общо: 105 10.1905 3.91274 5.00 22.00 
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Скали за страх 

 Скала 1   Възприятие на ситуацията и вегетативна реакция: 

 13, 9, 10, 6, 20, 19, 5, 14, 16 

 Скала 2   Страх, сетивни усещания и защитни механизми: 

 10, 12, 8, 1, 17, 2, 7, 18, 10 

 Скала 3   Страх и вегетативни реакции:  

 20, 1, 3, 4, 5, 7, 18 

 Скала 4   Сензорни възприятия:  

 11, 20, 17, 15, 14, 18, 16 

От групата 105 изследвани лица 10.47% преживяват страх епизодично в ниска 

степен в границата на норма, 15.24% преживяват ниско ниво на страх в 

стоматологичната ситуация и 74.28% преживяват средно към високо ниво на страх в 

стоматологичните ситуации. 

Данните за средна стойност и стандартни отклонения са представени в табл. 9. 

Най-слабо изразен е страхът в скала 3 „Страх и вегетативни реакции“. При останалите 

три скали, страхът е изразен в сходна степен. Стандартното отклонение и при 

четирите скали е сходно и отразява умерена степен на отклонения в индивидуалните 

степени на страхови преживявания при отделните изследвани лица. 

Таблица 9 Средна стойност и стандартно отклонение на скали за страх 

Скала 
Брой 

валидни 

Средно 

аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Минимум Максимум 

Скала 1 105 13.2857 4.02328 9 30 

Скала 2 105 13.4381 4.55294 9 31 

Скала 3 105 11.8286 4.43426 7 29 

Скала 4 105 13.4476 4.03823 8 26 

Набелязват се отделни тенденции на различия в страховите преживявания, 

определени в отделните скали на теста между половете (табл. 10). Най-изразено е 

различието в скала 3 „Страх и вегетативни реакции“, които са по-високи при мъжете 

спрямо жените.  

С две единици по-изразени са страховите преживявания при мъже и по скала 2 

„Страх, сетивни усещания и защитни механизми“. 



Анализ и интерпретация на данните от емпиричното изследване  18 

   

Таблица 10 Средни стойности по пол на скали за страх 

Скала Пол 
Брой 

валидни 

Средно 

аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Минимум Максимум 

Скала 1 

Мъже 18 14.0000 3.61370 10.00 23.00 

Жени 87 13.1379 4.10664 9.00 30.00 

Общо 105 13.2857 4.02328 9.00 30.00 

Скала 2 

Мъже 18 15.2778 5.28934 9.00 28.00 

Жени 87 13.0575 4.32235 9.00 31.00 

Общо 105 13.4381 4.55294 9.00 31.00 

Скала 3 

Мъже 18 14.1667 4.86585 9.00 26.00 

Жени 87 11.3448 4.20915 7.00 29.00 

Общо 105 11.8286 4.43426 7.00 29.00 

Скала 4 

Мъже 18 14.8333 4.14800 9.00 24.00 

Жени 87 13.1609 3.97923 8.00 26.00 

Общо 105 13.4476 4.03823 8.00 26.00 

С една единица по-изразени са страховите преживявания при мъжете по скала 

1 „Възприятие на ситуацията, вегетативна реакция и сензорни възприятия“. 

Едновременно с това, диапазонът на изразеност на страховите преживявания е 

по-широк при жените спрямо мъжете. Най-широк диапазон от 22 степени на 

страховото преживяване жените показват при скала 2 „Страх, сетивни усещания и 

защитни механизми“, следван от 21 единици при скала 1 „Възприятие на ситуацията, 

вегетативна реакция и сензорни възприятия“. При мъжете най-широк е диапазона на 

страховите преживявания – 19 единици при скала 2 „Страх, сетивни усещания и 

защитни механизми“, следван от 17 единици при скала 3 „Страх и вегетативни 

реакции“. 

Страховите преживявания във възрастовите подгрупи (табл. 11) са сходни, но 

се очертават отделни, леко изразени, тенденции на различия: при третата скала 

средната стойност е с около една единица по-висока при по-възрастната подгрупа. 

Таблица 11 Средни стойности по възрастови групи на скали за страх 

Скала Възраст 
Брой 

валидни 

Средно 

аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Минимум Максимум 

Скала 18 – 35 г.   68 13.0735 3.87227 9.00 30.00 



Анализ и интерпретация на данните от емпиричното изследване  19 

   

Скала Възраст 
Брой 

валидни 

Средно 

аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Минимум Максимум 

1 36 – 70 г.   37 13.6757 4.31441 9.00 26.00 

Общо 105 13.2857 4.02328 9.00 30.00 

Скала 

2 

18 – 35 г.   68 13.4265 4.58849 9.00 31.00 

36 – 70 г.   37 13.4595 4.54969 9.00 31.00 

Общо 105 13.4381 4.55294 9.00 31.00 

Скала 

3 

18 – 35 г.   68 11.6029 4.43238 7.00 29.00 

36 – 70 г.   37 12.2432 4.46844 7.00 28.00 

Общо 105 11.8286 4.43426 7.00 29.00 

Скала 

4 

18 – 35 г.   68 13.3088 3.95594 8.00 26.00 

36 – 70 г.   37 13.7027 4.22864 8.00 24.00 

Общо 105 13.4476 4.03823 8.00 26.00 

Най-изразено е стандартното отклонение при втора скала за двете групи, 

следвано от трета и четвърта скала отново за двете подгрупи. Относително по-слабо е 

стандартното отклонение за първа и четвърта скали при по-младата подгрупа. По-

скъсен диапазон на страховите преживявания от четири единици има по-възрастната 

подгрупа при първа скала, с две единици при четвърта скала и с една единица при 

трета скала. При по-младата възрастова подгрупа по тези три скали диапазонът е по-

широк и сходен по втора скала.  

Копинг 

 Скала 1   Увереност и креативност при решаване на проблеми 

 Скала 2   Избягващ стил 

 Скала 3   Личен свръхконтрол  

За изследваната група (табл. 12) е характерен избягващия стил на поведение, 

следван от увереност и креативност при решаване на проблеми и в най-малка степен 

личен свръхконтрол. Най-голямо отклонение, в диапазон от 58 единици, са дали 

резултатите на отделни членове от групата в скала 2 „Избягващ стил“, където 

голямата част (37,4) са с ниска степен на избягващ стил и другата част – с висока 

степен на избягващ стил.  
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Таблица 12 Средни стойности на копинг скалите 

Брой 
Валидни 105 

Липсващи 0 

Показател/Скала Скала 1 Скала 2 Скала 3 

Средно аритметична стойност 21.92380 37.40000 15.28570 

Стандартно отклонение 7.76419 10.52798 5.80072 

Минимум 11.00000 21.00000 5.00000 

Максимум 50.00000 89.00000 27.00000 

Отклонение в диапазон 39 единици се очертава в скала 1 „Увереност и 

креативност при решаване на проблеми“ и най-малък диапазон на отклонения – 22 

единици в скала 3 „Личен свръхконтрол“. 

Таблица 13 Средни стойности по пол на копинг скалите 

Скала Пол 
Брой 

валидни 

Средно 

аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Минимум Максимум 

Скала 1 

Мъже 18 20.7778 5.76557 11.00 33.00 

Жени 87 22.1609 8.12386 11.00 50.00 

Общо 105 21.9238 7.76419 11.00 50.00 

Скала 2 

Мъже 18 37.5000 8.46620 24.00 57.00 

Жени 87 37.3793 10.94834 21.00 89.00 

Общо 105 37.4000 10.52798 21.00 89.00 

Скала 3 

Мъже 18 14.8889 4.36414 7.00 23.00 

Жени 87 15.3678 6.07342 5.00 27.00 

Общо 105 15.2857 5.80072 5.00 27.00 

Сравнителните анализи по пол (табл. 13) очертават отделни тенденции: жените 

имат по-висока степен на увереност и креативност при решаване на проблемите, но 

техните стандартни отклонения в отговорите са 2.4 единици по-високи спрямо мъжете 

и диапазона на отклонения е 39 единици. При избягващия стил са сходни средните 

стойности, но отклоненията в индивидуалните стойност в групата на жените е с 2.5 

единици по-високо и диапазонът на разпределение на стойностите е 68 единици 

спрямо 33 единици в подгрупата на мъжете. 

Анализът на данните по копинг скалата спрямо двете възрастови подгрупи 
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(табл. 14) очертава следните тенденции: лека тенденция от 1.6 единици на по-голямо 

отклонение на средните стойности в подгрупата на младите, където диапазонът на 

разсейване на индивидуалните стойности е по-широк – 39 единици. Изразена е 

тенденция на по-висока средна стойност при скала 2 „Избягващ стил“ в групата на по-

младите пациенти спрямо по-възрастните и с 29 единици по-широк диапазон на 

разпределение на индивидуалните стойности; с 16.2 по-висока средна стойност при 

скала 3 „Личен свръхконтрол“ в подгрупата на по-възрастните, където отклонението в 

индивидуалните стойности е с 3.4 единици по-високо и с 29 единици по-широк 

диапазон на разпределение на индивидуалните стойности. 

Таблица 14 Средни стойности по възрастови групи на копинг скалите 

Скала Възраст 
Брой 

валидни 

Средно 

аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Минимум Максимум 

Скала 

1 

18 – 35 г.   68 22.0294 8.35154 11.00 50.00 

36 – 70 г.   37 21.7297 6.67769 11.00 35.00 

Общо 105 21.9238 7.76419 11.00 50.00 

Скала 

2 

18 – 35 г.   68 38.1029 11.16650 21.00 89.00 

36 – 70 г.   37 22.0294 8.34154 11.00 50.00 

Общо 105 21.7297 6.67769 11.00 35.00 

Скала 

3 

18 – 35 г.   68 21.9238 7.76419 11.00 50.00 

36 – 70 г.   37 38.1029 11.16650 21.00 89.00 

Общо 105 22.0294 8.34154 11.00 50.00 

Анализ на корелационните взаимовръзки, определени в 

статистическите изчисления 

Статистическите анализи показват, че не се наблюдават корелации между 

тревожността и възрастта и пола (табл. 15). 

Тук имаме предвид коефициентът на Пиърсън,който се базира на 

отклоненията между значенията на двата признака и техните средни. Когато всички 

точки на корелограмата лежат върху права линия низходяща или възходяща, тогава 

коефициентът ще бъде r= -1, r=1, т.е. ще бъде налице обратно ,респективно права 

пълна линейна зависимост между двете променливи. Това кореспондира със 

съвременните позиции, че тревожността може да се среща и при мъже, и при жени, 
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независимо че в един период от време се отчиташе по-често и  по-интензивна 

тревожност при жените. Съвременният начин на живот, където мъжете и жените са в 

сходни социални роли, най-вероятно определя и сходно ниво на тревожност и при 

двата пола.  

Таблица 15 Корелационен анализ на данните по пол и възраст на скалите за тревожност 

 
 

Пол Възраст Тревожност 

Пол 

Корелация на Пиърсън 1 - 0.056 - 0.082 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
 0.570 0.404 

Брой 105 105 105 

Възраст 

Корелация на Пиърсън - 0.056 1 0.044 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.570  0.658 

Брой 105 105 105 

Тревожност 

Корелация на Пиърсън - 0.082 0.044 1 

Ниво на значимост  

(двустранен тест) 
0.404 0.658  

Брой 105 105 105 

Липсата на корелация между възрастта и тревожността в изследваните групи 

показва, че и при младата, зрялата и късната възраст може да се наблюдава 

тревожност.  Нерешените проблеми в образование, работа, недостатъчната социална 

подкрепа за справяне със социалните и лични проблеми очертава тревожност, която е 

различна по съдържание и причини при отделните личности и групи.  

Не се наблюдава корелация между скалите, свързани със страха от дентални 

манипулации и възрастта и пола (табл. 16). Страхът от дентална манипулация не 

кореспондира с възрастта. Той носи своята специфичност като страх, който може да се 

преживее във всяка възраст, когато поведението на стоматолога не е съответно 

успокояващо и предразполагащо пациента към доверие и сигурност, че няма да му се 

предизвика сериозна болка, към която стоматологът ще остане безразличен. Тук е от 

значение комуникативното умение на стоматолога да предразполага деца, юноши или 

възрастни хора. Това налага сериозна специализация в професионални умения за 

общуване и успокояване на пациенти в различна възраст.  
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Таблица 16 Корелационен анализ между скалите на страха от дентални манипулации, 

пол, възраст и копинг 

 
 

Пол Възраст 
Скала 

1 
Скала 

2 
Скала 

3 
Скала 

4 

Пол 

Корелация на 

Пиърсън 
1 -0.056 -0.081 -0.185 0.241 -0.157 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
 0.570 0.411 0.059 0.133 0.110 

Брой 105 105 105 105 105 105 

Възраст 

Корелация на 

Пиърсън 
-0.056 1 0.030 -0.044 0.065 -0.003 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.570  0.760 0.656 0.508 0.978 

Брой 105 105 105 105 105 105 

Скала 1 

Корелация на 

Пиърсън 
-0.081 0.030 1 

0.819 

(**) 
0.818 

(**) 
0.910 

(**) 
Ниво на значимост  

(двустранен тест) 
0.411 0.760  0.000 0.000 0.000 

Брой 105 105 105 105 105 105 

Скала 2 

Корелация на 

Пиърсън 
-0.185 -0.044 

0.819 

(**) 
1 

0.883 

(**) 
0.832 

(**) 
Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.059 0.656 0.000  0.000 0.000 

Брой 105 105 105 105 105 105 

Скала 3 

Корелация на 

Пиърсън 
241 0.065 

0.818 

(**) 
0.883 

(**) 
1 

0.817 

(**) 
Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.133 0.508 0.000 0.000  0.000 

Брой 105 105 105 105 105 105 

Скала 4 

Корелация на 

Пиърсън 
-0.157 -0.003 

0.910 

(**) 
0.832 

(**) 
0.817 

(**) 
1 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.110 0.978 0.000 0.000 0.000  

Брой 105 105 105 105 105 105 

*   Корелацията е значима на ниво 0.05 (двустранен тест) 

** Корелацията е значима на ниво 0.01 (двустранен тест) 

Наблюдава се корелация между скала 1 и скала 2 (r = 0.819; p = 0.000), скала 1 

и скала 3 (r = 0.819; p = 0.000), скала 1 и скала 4 (r = 0.910; p = 0.000). 

Скалата за възприемане на ситуацията на стоматологичното лечение (скала 1), 

комбинирано с отчитане на вегетативните реакции корелира  с останалите три скали 

„Страх, сетивни усещания и защитни механизми“ (скала 2),  „Страх и вегетативни 

реакции“ (скала 3) и „Сензорни възприятия“ (скала 4). Тези корелативни 
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взаимовръзки показват, че пациентите съразмерно отчитат и възприемат както с 

обобщен, цялостен план стоматологичната ситуация, така и отделните компоненти на 

сетивни усещания, сензорни възприятие, преживяване на страх и реакциите на защита. 

Пациентите са психично здрави лица, с интелигентност в границите на средната и 

висока норма,нямат психични разстройства и заболявания и това определя доброто 

всеобхватно и на отделни части възприемане на стоматологичната ситуация. 

Пациентите възприемат ситуацията мултимодално и частично едновременно, 

съразмерно правят оценки, които кореспондират на логичните закономерности на 

психосоматичните преживявания и оценки.  

Наблюдава се корелация между скала 2 и скала 1 (r = 0.819; p = 0.000), скала 2 

и скала 3 (r = 0.883; p = 0.000), скала 2 и скала 4 (r = 0.832; p = 0.000). 

Наблюдава се корелация между скала 3 и скала 1 (r = 0.818; p = 0.000), скала 3 

и скала 2 (r = 0.883; p = 0.000), скала 3 и скала 4 (r = 0.817; p = 0.000). 

Наблюдава се корелация между скала 4 и скала 1 (r = 0.910; p = 0.000), скала 4 

и скала 2 (r = 0.832; p = 0.000), скала 3 и скала 4 (r = 0.817; p = 0.000). 

Всяка една скала от въпросника за страх от стоматологията корелира значимо 

с всяка една от останалите скали. Тези корелативни взаимовръзки потвърждават 

направените анализи, че пациентите от изследваната експериментална группа са 

психично здравии лица, с нормално развита интелигентност, с добри възможности за 

възприемане и оценяване на своите сензорни, соматични, вегетативни и психични 

преживявания, включително и защитните реакции на поведение в ситуация на 

стоматологично лечение.  

Не се наблюдава корелация между копинг скалите и възрастта и пола (табл. 

17). Наблюдава се корелация между скала 1 „Увереност и креативност при решаване 

на проблеми“ и скала 2 „Избягващ стил“ (r = 0.592; p = 0.000). Тази корелативна 

взаимовръзка показва, че колкото повече пациентите са уверени и креативни при 

решаване на един проблем, свързан със стоматологията, толкова и по-висока е 

вероятността да приложат несъзнавано и модел на избягващо поведение като справяне 

със ситуацията. 
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Таблица 17 Корелационен анализ между копинг скалите по възраст и пол 

 
 

Пол Възраст Скала 1 Скала 2 Скала 3 

Пол 

Корелация на 

Пиърсън 
1 -0.056 0.067 -0.004 0.031 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
 0.570 0.494 0.965 0.752 

Брой 105 105 105 105 105 

Възраст 

Корелация на 

Пиърсън 
-0.056 1 -0.043 -0.077 -0.141 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.570  0.665 0.433 0.152 

Брой 105 105 105 105 105 

Скала 1 

Корелация на 

Пиърсън 
0.067 -0.043 1 

0.592 

(**) 
0.462 

(**) 
Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.494 0.665  0.000 0.000 

Брой 105 105 105 105 105 

Скала 2 

Корелация на 

Пиърсън 
-0.004 -0.077 

0.592 

(**) 
1 

0.368 

(**) 
Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.965 0.433 0.000  0.000 

Брой 105 105 105 105 105 

Скала 3 

Корелация на 

Пиърсън 
0.031 -0.141 

0.462 

(**) 
0.368 

(**) 
1 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.752 0.152 0.000 0.000  

Брой 105 105 105 105 105 

** Корелацията е значима на ниво 0.01 (двустранен тест) 

Тези пациенти, които са стабилизирали в своя опит увереност и креативност, 

могат да избягват ситуации, в които не знаят как да се справят, за да не се провалят, за 

да поддържат своята увереност. 

Оттук можем да направим прогнозата, че има висока вероятност те също да 

отлагат, да избягват неприятните стоматологични интервенции и да търсят лечение 

само в краен случай, за тях стоматологичната ситуация изисква решения, които са 

извън тяхната креативност и увереност. Те преживяват, че нямат достатъчно 

комуникативна връзка със стоматолога, че не могат да му влияят и това разстройва 

преживяването им за успешност и увереност. Косвено това дава индикации, че 

стоматологът често остава комуникативно затворен, неоткликващ на потребностите на 

пациента и не отчитащ неговите потребности в психичен план. Всичко това се 
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подтвърждава и при силната корелация в обратната взаимовръзка: корелация между 

скала 2 „Избягващ стил“ и скала 1 „Увереност и креативност при решаване на 

проблеми“ (r = 0.592; p = 0.000).  

Наблюдава се корелация между скала 1 „Увереност и креативност при 

решаване на проблеми“ и скала 3 „Личен свръхконтрол“ (r = 0.462; p = 0.000). Тези 

корелативни взаимовръзки отчитат отново доброто психично здраве, интелект и 

умения за активно социално поведение в проблемни ситуации. Пациентите са 

формирали добра лична увереност и креативност, която е тясно обвързана и с личният 

им свърхконтрол в ситуации на проблем, включително стоматологично лечение. 

Увереността и свърхконтролът могат да поставят пациента в позиция на човек, който 

разчита на себе си и не търси активно помощ или подкрепа, дори от стоматолога. Това 

поставя стоматолога в трудната професионална позиция да отчита проявите на 

затруднение и проблем при пациента и активно да откликва, а не да оставя пациентът 

сам да се справя, което може да го доведе до изчерпване или криза. Тук стоматологът 

трябва да притежава високо диференцирани професионални умения за комуникация, 

които отчитат отделни нюанси на затруднения при пациентите и умения за 

емпатичност и покрепа. Интерпретациите се утвърждават още повече и с отчетената 

силна корелативна взаимовръзка между: между скала 3 „Личен свръх контрол“ и 

скала 1 „Увереност и креативност при решаване на проблеми“ (r = 0.462; p = 0.000).  

Наблюдава се корелация между скала 2 „Избягващ стил“ и скала 3 „Личен 

свръхконтрол“ (r = 0.368; p = 0.000). Тази корелативна взаиморъзка отчита риска при 

пациенти с висок самоконтрол да проявят избягващ стил на поведение, който в голяма 

степен може да бъде несъзнаван, или немотивиран, когато не могат да упражнят 

контрол. Тези пациенти имат уменията и нагласата да управляват своите житейски 

ситуации, да взимат активно решения и да действат активно.  

В специфичната стоматологична ситуация, ако са поставени в позицията на 

пълна подчиненост, пасивност, неосведоменост, неотговорност и невъзможност за 

контрол, тези пациенти преживяват сериозно психично затруднение, което може да 

ескалира до криза, в която се включват несъзнаваните модели на защитно поведение, 

включително и избягващо поведение. 
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Оттук ясно се откроява необходимостта от специализирани, добре тренирани 

професионални умения за комуникация, при които се диагностицират защитните 

модели на поведение при пациентите и стоматологът има добър и адаптивен отговор 

към тях. Ако това не се случва пациентите отново занемаряват, отказват се от 

лечението, докато ситуацията не стане дростично влошена и усложнена, което ще 

наложи спешна интервенция. Това създава тоново риск за стоматолога за неефективно 

лечение и провеждане на болезнени интервенции, които отново стимулират пациента 

към избягващ стил на поведение. Тази интерпретации още по-силно се затвърждават и 

от изчислената отново силна корелативна взаимовръзка в обратен план: корелация 

между скала 3 „Личен свръхконтрол“ и скала 2 „Избягващ стил“ (r = 0.368; p = 0.000). 

В табл. 18 са представени данните за ниско ниво на страх по Скалата за страх в 

стоматологичната практика за цялата група и подгрупите по пол и проведените след 

това дисперсионен (табл. 19) и корелационен анализ (табл. 20). 

Данните за преживения страх в ниска степен са сходни за мъжете и жените по 

средна стойност и диапазон на индивидуална стойност за интензивност на страха. 

Мъжете и жените, които са в ниските граници на страх имат предимно избягващ стил 

на поведение (копинг скала 2) , след това увереност и креативност при решаване на 

проблеми (копинг скала 1) и в най-ниска степен личен свръх контрол (копинг скала 3) 

в стоматологични ситуации. Не се отбелязват съществени тенденции на различие 

между мъжете и жените. 

Таблица 18 Описателна статистика Ниско ниво на страх по Скала за страх в денталната 

практика 

Скала Пол Бр. 
Средно  

аритм.  

ст/ст 

Станд.  

откл. 
Станд.  

грешка 

95% Доверителен 

интервал 
Min Max 

Долна 

граница 
Горна 

граница 

Скала 

Страх 

Мъже 1 22.0000 - - - - 22 22 

Жени 15 21.2000 0.86189 0.22254 20.7227 21.6773 19 22 

Общо 16 21.2500 0.85635 0.21409 20.7937 21.7063 19 22 

Копинг 

Скала 1 

Мъже 1 21.0000 - - - - 21 21 

Жени 15 21.8000 8.71124 2.24923 16.9759 26.6241 11 35 
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Скала Пол Бр. 
Средно  

аритм.  

ст/ст 

Станд.  

откл. 
Станд.  

грешка 

95% Доверителен 

интервал 
Min Max 

Долна 

граница 
Горна 

граница 

Общо 16 21.7500 8.41823 2.10456 17.2642 26.2358 11 35 

Копинг 

Скала 2 

Мъже 1 30.0000 - - - - 30 30 

Жени 15 37.4667 7.68920 1.98534 33.2085 41.7248 25 48 

Общо 16 37.0000 7.65942 1.91458 32.9186 41.0814 25 48 

Копинг 

Скала 3 

Мъже 1 8.0000 - - - - 8 8 

Жени 15 13.1333 5.05494 1.30518 10.3340 15.9327 5 24 

Общо 16 12.8125 5.04934 1.26233 10.1219 15.5031 5 24 

В групата на хората с нисък страх (табл. 19) не се наблюдават значими 

различия по отношение на страха и скалите за копинг стил между мъжете и жените. 

Таблица 19 Дисперсионен анализ при ниско ниво на страх по Скала за страх в денталната 

практика 

  
Сума на 

квадратите 

Степени 

на 

свобода 

Средно 

квадратично 

откл. 
F 

Ниво на 

значимост 

Скала 

Страх 

Между 

групите 
0.600 1 0.600 0.808 0.384 

В групите 10.400 14 0.743 - - 

Общо 11.000 15 - - - 

Копинг 

Скала 1 

Между 

групите 
0.600 1 0.600 - - 

В групите 1062.400 14 75.886 - - 

Общо 1063.000 15 - - - 

Копинг 

Скала 2 

Между 

групите 
52.267 1 52.267 0.884 0.363 

В групите 827.733 14 59.124 - - 

Общо 880.000 15 - - - 

Копинг 

Скала 3 

Между 

групите 
24.704 1 24.704 0.967 0.342 

В групите 357.733 14 25.552 - - 

Общо 382.438 15 - - - 

В групата на хората с нисък страх не се наблюдават корелационни връзки 

(табл. 20) между страха и копинг скалите. 
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Таблица 20 Корелационен анализ при ниско ниво на страх по Скала за страх  

в денталната практика и скалите на копинга 

 
 

Скала 

Страх 
Копинг 

Скала 1 
Копинг

Скала 2 
Копинг

Скала 3 

Скала 

Страх 

Корелация на 

Пиърсън 
1 0.176 0.193 0.181 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
- 0.515 0.474 0.502 

Брой 16 16 16 16 

Копинг 

Скала 1 

Корелация на 

Пиърсън 
0.176 1 0.727 0.275 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.515 - 0.001 0.303 

Брой 16 16 16 16 

Копинг 

Скала 2 

Корелация на 

Пиърсън 
0.193 0.727 1 0.500 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.474 0.001 - 0.049 

Брой 16 16 16 16 

Копинг 

Скала 3 

Корелация на 

Пиърсън 
0.181 0.275 0.500 1 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.502 0303 0.049 - 

Брой 16 16 16 16 

Табл. 21 представя данните умерено към високо ниво на ситуативен страх за 

групата и подгрупите по пол при Скалата за страх в денталната практика. След това са 

представени данните от направения дисперсионен (табл. 22) и корелационен анализ 

между страх и копинг стратегии (табл. 23). 

Таблица 21 Описателна статистика Умерено към високо ниво на страх по Скала за страх в 

денталната практика 

Скала Пол Бр. 
Средно  

аритм.  

ст/ст 

Станд.  

откл. 
Станд.  

грешка 

95% Доверителен 

интервал 
Min Max 

Долна 

граница 
Горна 

граница 
  

Скала 

Страх 

Мъже 14 32.2143 4.42334 1.18219 29.6603 34.7682 24 38 

Жени 64 29.7188 4.71562 0.58945 28.5408 30.8967 23 43 

Общо 78 30.1667 4.73565 0.53621 29.0989 31.2344 23 43 

Копинг 

Скала 1 

Мъже 14 20.7857 6.44716 1.72308 17.0632 24.5082 11 33 

Жени 64 21.8594 8.27861 1.03483 19.7914 23.9273 11 50 

Общо 78 21.6667 7.95387 0.90060 19.8733 23.4600 11 50 
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Скала Пол Бр. 
Средно  

аритм.  

ст/ст 

Станд.  

откл. 
Станд.  

грешка 

95% Доверителен 

интервал 
Min Max 

Долна 

граница 
Горна 

граница 
  

Копинг 

Скала 2 

Мъже 14 37.4286 7.06796 1.88899 33.3477 41.5095 24 49 

Жени 64 37.2969 11.60553 1.45069 34.3979 40.1958 21 89 

Общо 78 37.3205 10.89202 1.23328 34.8647 39.7763 21 89 

Копинг 

Скала 3 

Мъже 14 14.5714 3.91672 1.04679 12.3100 16.8329 7 20 

Жени 64 15.6719 6.25910 0.78239 14.1084 17.2354 5 27 

Общо 78 15.4744 5.90119 0.66818 14.1438 16.8049 5 27 

78.23% от групата преживяват умерено към високо ситуативно ниво на страх в 

стоматологичните ситуации. При жените и мъжете няма съществена разлика в мини-

малните стойности на това ниво на преживян страх, но жените преживяват с 5 

единици по-високо по интензивност ниво на умерен към висок страх 

 При това ниво на страх доминира избягващият стил (скала 2) за справяне, 

следван от стратегия на увереност и креативност (скала 1) и в най-малка степен на 

личен свръхконтрол (скала 3).  

Тези данни са сходни с изявената копинг стратегия в стоматологичните 

ситуации, където нивото на страх е ниско (табл. 18).  

Това дава основание да се направи интерпретацията, че тези изследвани лица 

имат годност за активно и ефективно справяне с житейски проблеми, формирали са 

нагласа и годности за креативни решения и увереност в изпълнението, но при 

преживяване с нисък, среден или висок интензитет на страх, в стоматологичната 

ситуация може да се активира избягващия стил на поведение, който е по механизмите 

на защитното поведение.  

Защитното поведение може да бъде активирано при ниска, но по-вероятно при 

умерена и висока степен на страх, ако индивидът не получава подкрепа и успокоение 

в ситуация на заплаха, включваща и очакване за ескалираща до непоносимост болка.  

В групата на страха в норма се наблюдава се тенденция (ниво на значимост 

0.074) към различие между мъже и жени по отношение на страха, като мъжете 

проявяват по-висока тревожност (М32.2) от жените (М29.7). 



Анализ и интерпретация на данните от емпиричното изследване  31 

   

Таблица 22 Дисперсионен анализ при умерено към високо ниво на страх  

по Скала за страх в денталната практика 

  
Сума на 

квадратите 
Степени 

на свобода 

Средно 

квадратично 

отклонение 
F 

Ниво на 

значимост 

Скала 

Страх 

Между 

групите 
71.539 1 71.539 3.285 0.074 

В групите 1655.295 76 21.780 - - 

Общо 1726.833 77 - - - 

Копинг 

Скала 1 

Между 

групите 
13.242 1 13.242 0.207 0.650 

В групите 4858.092 76 63.922 - - 

Общо 4871.333 77 - - - 

Копинг 

Скала 2 

Между 

групите 
0.199 1 0.199 0.002 0.968 

В групите 9134.788 76 120.195 - - 

Общо 9134.967 77 - - - 

Копинг 

Скала 3 

Между 

групите 
13.911 1 13.911 0.396 0.531 

В групите 2667.538 76 35.099 - - 

Общо 2681.449 77 - - - 

В групата на страха в норма при корелационен анализ (табл. 23) не се 

наблюдават корелации между страха и скалите на копинга. 

Таблица 23 Корелационен анализ при умерено към високо ниво на страх по Скала за страх в 

денталната практика и скалите на копинга 

 
 

Скала 

Страх 
Копинг 

Скала 1 
Копинг

Скала 2 
Копинг

Скала 3 

Скала 

Страх 

Корелация на 

Пиърсън 
1 0.023 - 0.008 - 0.137 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
- 0.845 0.947 0.231 

Брой 78 78 78 78 

Копинг 

Скала 1 

Корелация на 

Пиърсън 
0.023 1 0.603 0.558 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.845 - 0.000 0.000 

Брой 78 78 78 78 

Копинг 

Скала 2 

Корелация на 

Пиърсън 
- 0.008 0.603 1 0.427 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.947 0.000 - 0.000 

Брой 78 78 78 78 
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Скала 

Страх 
Копинг 

Скала 1 
Копинг

Скала 2 
Копинг

Скала 3 

Копинг 

Скала 3 

Корелация на 

Пиърсън 
- 0.137 0.558 0.427 1 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.231 0.000 0.000 - 

Брой 78 78 78 78 

В табл. 24 е представен направения корелационен анализ между отделните 

скали за страх – скала 1 „Възприятие на ситуацията и вегетативна реакция“, скала 2 

„Страх, сетивни усещания и защитни механизми“, скала 3 „Страх и вегетативни 

реакции“ и скала 4 „Сензорни възприятия“. 

Таблица 5.24 Корелационен анализ между скалите за страх 

  Скала 1 Скала 2 Скала 3 Скала 4 

Скала 1 

Корелация на 

Пиърсън 
1 

0.818 
(**) 

0.818 
(**) 

0.910 
(**) 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
 0.000 0.000 0.000 

Брой 105 105 105 105 

Скала 2 

Корелация на 

Пиърсън 
0.818 
(**) 

1 
0.883 
(**) 

0.832 
(**) 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.000 - 0.000 0.000 

Брой 105 105 105 105 

Скала 3 

Корелация на 

Пиърсън 
0.818 
(**) 

0.883 
(**) 

1 
0.817 
(**) 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.000 0.000 - 0.000 

Брой 105 105 105 105 

Скала 4 

Корелация на 

Пиърсън 
0.910 
(**) 

0.832 
(**) 

0.817 
(**) 

1 

Ниво на значимост 

(двустранен тест) 
0.000 0.000 0.000 - 

Брой 105 105 105 105 

              ** Корелацията е значима на ниво 0.01 (двустранен тест) 

Скала 1 „Възприятие на ситуацията и вегетативна реакция” корелира със скала 

2 „Страх, сетивни усещания и защитни механизми“ (r = 0.818; p = 0.000), скала 3 

„Страх и вегетативни реакции“ (r = 0.818; p = 0.000) и скала 4 „Сензорни възприятия“  

(r = 0.910; p = 0.000). 

Скала 2 „Страх, сетивни усещания и защитни механизми“ корелира със скала 
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1 „Възприятие на ситуацията и вегетативна реакция“ (r = 0.818; p = 0.000), скала 3 

„Страх и вегетативни реакции“ (r = 0.883; p = 0.000) и скала 4 „Сензорни възприятия“  

(r = 0.832; p = 0.000). 

Скала 3 „Страх и вегетативни реакции“ корелира със скала 1 „Възприятие на 

ситуацията и вегетативна реакция“ (r = 0.818; p = 0.000), скала 2 „Страх, сетивни 

усещания и защитни механизми“ (r = 0.832; p = 0.000) и скала 4 „Сензорни 

възприятия“ (r = 0.817; p = 0.000). 

Скала 4 „Сензорни възприятия“ корелира със скала 1 „Възприятие на 

ситуацията и вегетативна реакция“ (r = 0.910; p = 0.000), скала 2 „Страх, сетивни 

усещания и защитни механизми“ (r = 0.832; p = 0.000) и скала 3 „Страх и вегетативни 

реакции“ (r = 0.817; p = 0.000). 

На фиг. 6 са показани циркулярните връзки между скалите, резултат от 

корелационния анализ. Всеки един от четирите компонента е равноположен на 

останалите три, като значим за промяна на цялостното психично състояние на 

индивида и от тук на поведението му. Всеки един може да бъде първият психичен 

симптом на сензорни възприятия, вегетативни реакции, емоционално преживяване и 

защитно поведение, от който започва нарушението в психичния процес. След това 

всеки компонент може да усилва това нарушение или да го компенсира и балансира. 

 
Фиг. 6 Циркулярни връзки скалите за страх  
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Корелационен анализ между скалите на  

въпросниците за тревожност, страх и копинг 

В табл. 25 е направен корелационен анализ между скалите на въпросниците за 

тревожност, страх и копинг.  

Скала увереност и креативност при решаване на проблемите не корелира с 

тревожност или скалите свързани със страха от стоматологични манипулации, 

корелира само с избягващ стил (r = 0.592; p = 0.000), и скала личен свръхконтрол (r = 

0.462; p = 0.000). Тези корелативни взаимовръзки показват отново индиректно, че при 

ниско и средно ниво на ситуативна тревожност или страх, от водещо значение за 

поведението на пациента са стабилизираните копинг стратегии. Тези пациенти, които 

имат активна и стабилно изградена копниг стратегия, преодоляват житейските 

затруднения, включително и затрудненията в стоматологичната ситуация. 

Но тези, които имат нестабилна копинг стратегия или преобладаващ избягващ 

стил на поведение при житейски затруднения са в подгрупа, фиксираща травматич-

ните преживявания, като дисфункционални вярвания и спира стоматологичното лече-

ние, докато проблемите не ескалират в екстремна степен. Наблюдава се корелация 

между копинг скала 2 „Избягващ стил“ и копинг скала 1 „Увереност и креативност при 

решаване на проблеми“ (r = 0.592; p = 0.000), копинг скала 2 „Избягващ стил“ и копинг 

скала 3 „Личен свръхконтрол“ (r = 0.368; p = 0.000) и скала Тревожност (r = 0.588; p = 

0.000).  

Таблица 25 Корелационен анализ между скалите за тревожност, страх и копинг 

   Копинг 
Тревож- 

ност 

Страх 

 
 

 
Скала 

1 
Скала 

2 
Скала 

3 
Скала 

1 
Скала 

2 
Скала 

3 
Скала 4 

К
о

п
и

н
г 

С
к

а
л

а
 1

 

Корелация на 

Пиърсън 
1 

0.592 
(**) 

0.462 
(**) 

0.184 0.126 0.103 0.110 0.049 

Ниво на 

значимост 

(двустр. тест) 
- 0.000 0.000 0.060 0.199 0.297 0.264 0.618 

Брой 105 105 105 105 105 105 105 105 

С
к

а
л

а
 2

 

Корелация на 

Пиърсън 
0.592 
(**) 

1 
0.368 
(**) 

0.588 
(**) 

0.014 0.069 0.016 - 0.014 

Ниво на 

значимост 

(двустр. тест) 
0.000 - 0.000 0.000 0.888 0.483 0.869 0.891 

Брой 105 105 105 105 105 105 105 105 
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   Копинг 
Тревож- 

ност 

Страх 

 
 

 
Скала 

1 
Скала 

2 
Скала 

3 
Скала 

1 
Скала 

2 
Скала 

3 
Скала 4 

С
к

а
л

а
 3

 

Корелация на 

Пиърсън 
0.462 
(**) 

0.368 
(**) 

1 0.132 
0.552 
(**) 

0.578 
(**) 

0.110 0.056 

Ниво на 

значимост 

(двустр. тест) 
0.000 0.000 - 0.179 0.000 0.000 0.266 0.570 

Брой 105 105 105 105 105 105 105 105 

Т
р

ев
о

ж
н

о
ст

 Корелация на 

Пиърсън 
0.184 

0.588 
(**) 

0.132 1 
0.725 
(**) 

0.726 
(**) 

0.710 
(**) 

0.730 
(**) 

Ниво на 

значимост 

(двустр. тест) 
0.060 0.000 0.179 - 0.000 0.000 0.000 0.000 

Брой 105 105 105 105 105 105 105 105 

С
т

р
а
х
 

С
к

а
л

а
 1

 

Корелация на 

Пиърсън 
0.126 0.014 

0.552 
(**) 

0.725 
(**) 

1 
0.818 
(**) 

0.818 
(**) 

0.910 
(**) 

Ниво на 

значимост 

(двустр. тест) 
0.199 0.888 0.000 0.000 - 0.000 0.000 0.000 

Брой 105 105 105 105 105 105 105 105 

С
к

а
л

а
 2

 

Корелация на 

Пиърсън 
0.103 0.069 

0.578 
(**) 

0.726 
(**) 

0.818 
(**) 

1 
0.883 
(**) 

0.832 
(**) 

Ниво на 

значимост 

(двустр. тест) 
0.297 0.483 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000 

Брой 105 105 105 105 105 105 105 105 

С
к

а
л

а
 3

 

Корелация на 

Пиърсън 
0.110 0.016 0.110 

0.710 
(**) 

0.818 
(**) 

0.883 
(**) 

1 
0.817 
(**) 

Ниво на 

значимост 

(двустр. тест) 
0.264 0.869 0.266 0.000 0.000 0.000  0.000 

Брой 105 105 105 105 105 105 105 105 

С
к

а
л

а
 4

 

Корелация на 

Пиърсън 
0.049 - 0.014 0.056 

0.730 
(**) 

0.910 
(**) 

0.832 
(**) 

0.817 
(**) 

1 

Ниво на 

значимост 

(двустр. тест) 
0.618 0.891 0.570 0.000 0.000 0.000 0.000 - 

Брой 105 105 105 105 105 105 105 105 
** Корелацията е значима на ниво 0.01 (двустранен тест) 

При част от пациентите в групата има едновременно представяне на 

формирани умения за креативни решения и използване на избягващ стил при тревож-

ни преживявания. Това са индивиди, които в обичайна или позитивна ситуация са 

активни, с творчески възможности, но при възникване на проблеми стават тревожни и 

се провалят. При тях рискът да стабилизират в трайната памет преживените 

затруднения и травматични емоции е много висок. Ако не се приложи своевременна 

терапевтична интервенция за психологична подпомагане и преодоляване на страха, те 
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остават пасивно изчакващи другите хора или „съдбата“ да разрешат проблема. 

Наблюдава се корелация между копинг скала 3 „Личен свръх контрол“ и копинг скала 

1 „Увереност и креативност при решаване на проблеми“ (r = 0.462; p = 0.000), копинг 

скала 3 „Личен свръхконтрол“,  копинг скала 2 „Избягващ стил“ (r = 0.368; p = 0.000) и 

скала Страх 1 (r = 0.552; p = 0.000) и скала Страх 2 (r = 0.578; p = 0.000). 

 

 Както се вижда, от графиката на фиг. 7 може да се определи циркулярен тип 

взаимовръзки между скалите за копинг стратегии, циркулярен тип взаимовръзки 

между скалите „Личен свръхконтрол и тревожност“ и циркулярен тип взаимовръзки 

връзки между тревожността и скалите на страха (сензорни възприятия, възприятие на 

ситуацията и вегетативна реакция, страх, сетивни усещания и защитни механизми, 

страх и вегетативни реакции). При тези взаимовръзки ясно се откроява, че 

тревожността е свързващото звено между копинга и страха. 

Направен е и качествен анализ на данните за тревожността, извършен по 

„Карта за формиране на тревожността”  при 12 пациенти от собствената 

стоматологична практика 

Фиг. 7 Циркулярни взаимовръзки между копинг скали, тревожност и 

скалите на страха 
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Фобиите по принцип предизвикват отбягващи поведения към застрашаващата 

среда. Пациентите, които цитирахме, изпитват дентална фобия, прекарват часове в 

мисли, свързани с техните зъби или зъболекари, представяйки си ситуациите, 

свързани с лечебния процес. Обратното поведение е също широко разпространено, а 

именно – ежедневие, изпъстрено със ситуации, при които пациентът с дентална фобия 

се мъчи да не мисли за случаи, свързани със зъби и тяхното лечение. 

От личния ми многогодишен (35 г.) опит на зъболекар  и клиничен психолог 

през последните години, в комбинация с направения качествен анализ на интервюта 

на пациенти могат да се определят следните  

Основни причини за изявата на денталната фобия: 

 Лош предишен опит при посещение на зъболекар – това не включва 

само болезнена визита,но и унизяващо поведение, демонстрирано към 

страдащия. 

 Немарлив зъболекар – това означава зъболекар, който е причинил болка 

или повреда на някой зъб на страдащия. Този спомен може да поддържа 

едно високо, постоянно ниво на напрежение. 

 Унижение – зъболекарят е проявил нетактичност и се е изказал грубо 

по отношение на хигиената или зъбния статус на пациента. Забележката се 

е оказала решаваща и пациентът се страхува да посещава зъболекар,за да не 

изпита същото или подобно унижение. 

 История на страх от зъболекар в семейството – когато детето се 

развива в среда,където единият родител проявява дентална фобия, 

съществува реална опасност детето да изпитва същия проблем. Когато 

детето е заобиколено от близки и познати, които разказват ужасяващи 

истории за преживяванията си в зъболекарския кабинет, то много лесно се 

развива дентална фобия. 

 Посттравматичен стрес – изследванията показват, че пациенти 

изпитали неочаквани изживявания по време на лечение, като натрапливи 

мисли или шокиращи усещания също развиват дентална фобия. 
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 Наличието на придружаващи дисфункционални вярвания и 

генерализации в резултат на други психотравми улесняват възникването на 

дентална фобия. Отчитаме чисти и смесени форми на проява на фобията и 

страха към дентално лечение в зависимост от психичното състояние при 

възникване. 
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ОБОБЩЕНИЕ НА ДАННИТЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ  

ОТ НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1. Обобщените анализи от изследването убедително показват, че 

преживяването на тревожност и страх, независимо от тяхната интензивност са 

локализирани само към стоматологичните проблеми и ситуации на общуване със 

зъболекаря. При единични пациенти интензитетът на тревогата и страхът към 

стоматологичната ситуация покрива отделни параметри на тревожното разстройство, 

фобийна тревожност, но не покрива необходимите диагностичните критерии, за да 

бъде поставена такава диагноза. При тях страховете остават локализирани, с 

променлив интензитет във времето, но без да променят цялостното поведение и са 

свързани в голяма степен с травматични преживявания в стоматологичната ситуцаия 

от миналото 

2. Данните от тестовото изследване с въпросникът за тревожност показват, че 

при една четвърт от пациентите отговорът е свързан с ниска степен на притеснение, 

когато трябва да отидат на зъболекар. При десет процента от пациентите доминира 

тревогата и страхът, конкретизиран в очакване на нещо неприятно и болезнено. 

Докато чакат реда си в качалнята пред кабинета около осемдесет процента от групата 

са спокойни или леко притеснени. Напрегнати в тази ситуация са дванадесет 

процента. Непосредствено преди започване на работа на зъболекаря напрежението и 

тревожността се увеличават при пациентите с два до три процента. Данните от теста 

показват, че При около четирдесет процента от пациентите, нямат неприятни спомени 

от детството свързани със стоматологичното лечение. Около десет процента не си 

спомнят, такива неприятни спомени, което може да е свързано с отговор, че нямат, но 

има хипотеза да е имало неприятни спомени, но те са „изтласкани“ по защитни 

механизми в несъзнаваното. Около двадесет и пет процента си спомнят неприятни, но 

поносими спомени за такава ситуация. Около десет процента от пациентите отговарят, 

че са имали ежасно, травматично преживяване, което никога няма да забравят. Тези 

тридесет и пет процента от пациентите, които имат поносими неприятни или 

травматични спомени за стоматологичното лечение очертават под групата на 
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„проблемните пациенти“, които трудно ходят на зъболекар или не посещават 

зъболекар, докато проблема не стане непоносим. Тази пациенти имат „фиксиран“ 

травматичен спомен или близо до травматичен спомен в дълбоката несъзнавана или 

предсъзнавана памет, който се активира непосредствен опреди лечението и може да 

доведе до сериозни проблеми в интервенцията.  

3. Данните от проведеното изследване с този тест при цялата група изследвани 

стоматологични пациенти показва, че няма пациенти с тревожно разстройство, което 

да покрива диагностичните критерии на МКБ за невротично тревожно разстройство. 

Има отделни пациенти, които са около 10% с фиксирано травматично преживяване в 

стоматологична ситуация в миналото, която е с интензивно и екстремно преживяване 

на ужас, които се активира непосредствен опреди започване на конкретната 

интервенция и създава сериозен риск от усложнение. Друга част от групата пациенти, 

които са били леко напрегнати се припомнят неприятни, но поносими към момента 

спомени от миналото. Те също са подгрупа пациенти, където има макар и по-слабо 

изразен риск от усложнение. 

4. Няма съществени различия по отношение на тревожността в 

стоматологична ситуация между мъжете и жените, но има тенденция на по-скъсен 

диапазон на тревожното разстройство при мъжете, спрямо жените. Но при жените 

тревожният диапазон е по-широко изразен от минимална до изразена степен на 

тревожност за отделните стоматологични ситуации. Това различие кореспондира с 

традиционно по-широкия емоционален диапазон при жените в тревожно-депресивния 

регистър. 

5. От групата 105 изследвани лица обобщените данни показват, че 10.47% 

преживяват страх епизодично в ниска степен в границата на норма, 15.24% 

преживяват ниско ниво на страх в стоматологичната ситуация и 74.28% преживяват 

средно към високо ниво на страх в стоматологичните ситуации. Набелязват се отделни 

тенденции на различия в страховите преживявани, определени в отделните скали на 

теста между половете. Най-изразено е различието в скала 3 „Страх и вегетативни 

реакции“, които са по-високи при мъжете спрямо жените. Диапазонът на изразеност 

на страховите преживявания е по-широк при жените спрямо мъжете. Най-широк 
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диапазон на страховото преживяване, жените показват при скала 2 „Страх, сетивни 

усещания и защитни механизми“, следван от скала 1 „Възприятие на ситуацията и 

вегетативна реакция“. При мъжете най-широк е диапазона на страховите 

преживявания при скала 2 „Страх, сетивни усещания и защитни механизми“, следван 

скала 3 „Страх и вегетативни реакции“. Страховите преживявания във възрастовите 

подгрупи са сходни, но се очертават отделни леко изразени тенденции на различия по 

отношение диапазона на страховите преживявания,  

6. За изследваната група е характерен Избягващия стил на поведение, следван 

от Увереност и креативност при решаване на проблеми и в най-малка степен Личен 

свръхконтрол.  

7. Статистическите анализи показват, че не се наблюдават корелации между 

тревожността и възрастта и пола. Това кореспондира със съвременните позиции, че 

тревожността може да се среща и при мъже, и при жени, независимо че в един период 

от време се отчиташе по-често и  по-интензивна тревожност при жените. Липсата на 

корелация между възрастта и тревожността в изследваните групи показва, че и при 

младата, зрялата и късната възраст може да се наблюдава тревожност. Нерешените 

проблеми в образование, работа, недостатъчната социална подкрепа за справяне със 

социалните и лични проблеми очертава тревожност, която е различна по съдържание и 

причини при отделните личности и групи. 

8. Не се наблюдава корелация между скалите свързани със страха от дентални 

манипулации и възрастта и пола. Страхът от дентална манипулация не кореспондира с 

възрастта. Той носи своята специфичност като страх, който може да се преживее във 

всяка възраст, когато поведението на стоматологът не е съответно успокояващо и 

предразполагащо пациента към доверие и сигурност, че няма да му се предизвика 

сериозна болка, към която стоматолога ще остане безразличен.  

9. Скалата за възприемане на ситуацията на стоматологичното лечение, 

комбинирано с отчитане на Вегетативните реакции корелира с останалите три скали: 

Страх, сетивни усещания и защитни механизми, Страх и вегетативни реакции и 

Сензорни възприятия. Тези корелативни взаимовръзки показват, че пациентите 

съразмерно отчитат и възприемат както с обобщен, цялостен план стоматологичната 
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ситуация, така и отделните компоненти на сетивни усещания, сензорни възприятие, 

преживяване на страх и реакциите на защита. Всяка една скала от въпросника за 

страх от стоматологията корелира значимо с всяка една от останалите скали. Тези 

корелативни взаимовръзки потвърждават направените анализ, че пациентите от 

изследваната експериментална группа са психично здравии лица, с нормално развита 

интелигентност, с добри възможности за възприемане и оценяване на своите сензорни, 

соматични, вегетативни и психични преживявания, включително и защитните реакции 

на поведение в ситуация на стоматологично лечение. Пациентите са психично здрави 

лица, с интелигентност в границите на средната и висока норма, нямат психични 

разстройства и заболявания и това определя доброто всеобхватно и на отделни части 

възприемане на стоматологичната ситуация. Пациентите възприемат ситуацията 

мултимодално и частично едновременно, съразмерно правят оценки.  

10. Наблюдава се корелация между скала Увереност и креативност при 

решаване на проблеми и скала Избягващ стил. Тази корелативна взаимовръзка 

показва, че колкото повече пациентите са уверени и креативни при решаване на един 

проблем, свързан със стоматологията, толкова и по-висока е вероятността да приложат 

несъзнавано и модел на избягващо поведение като справяне със ситуацията. Тези 

пациенти, които са стабилизирали в своя опит увереност и креативност, могат да 

избягват ситуации, в които не знаят как да се справят, за да не се провалят, за да 

поддържат своята увереност. От тук можем да направим прогнозата, че има висока 

вероятност те също отлагат, да избягват неприятните стоматологични интервенции и 

да търсят лечение само в краен слачай. За тях стоматологичната ситуация изисква 

решения, които са извън тяхната креативност и увереност. Те преживяват, че нямат 

достатъчно комуникативна връзка със стоматолога, че не могат да му влияят и това 

разстройва преживяването им за успешност и увереност. 

11. Наблюдава се корелация между скала Увереност и креативност при 

решаване на проблеми и скала Личен свръхконтрол (r = 0.462; p = 0.000). Тези 

корелативни взаимовръзки отчитат отново доброто психично здраве, интеллект и 

умения за активно социално поведение в проблемни ситуации. Увереността и 

свърхконтролът могат да поставят пациента в позиция на човек, който разчита на себе 
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си и не търси активно помощ или подкрепа, дори от авторитети като стоматолога. 

Това поставя стоматолога в трудната професионална позиция да отчита проявите на 

затруднение и проблем при пациента и активно да откликва, а не да оставя пациентът 

сам да се справя, което може да го доведе до изчерпване или криза.  

12. Наблюдава се корелация между скала Избягващ стил и скала Личен 

свръхконтрол, която определя риска при пациенти с висок самоконтрол да проявят 

избягващ стил на поведение, който в голяма степен може да бъде несъзнаван, или 

немотивиран. Тези пациенти имат уменията и нагласата да управляват своите 

житейски ситуации, да взимат активно решения и да действат активно. 

13. В специфичната стоматологична ситуация, ако са поставени в позицията на 

пълна подчиненост, пасивност, неосведоменост, неотговорност и невъзможност за 

контрол, тези пациенти преживяват сериозно психично затруднение, което може да 

ескалира до криза, в която се включват несъзнаваните модели на защитно поведение, 

включително и избягващо поведение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изследванията на тревожността при дентални пациенти се правят от различни 

позиции. Медицинските изследвания целят установяването на причинно-следствените 

връзки при възникването на тревожността и търсят пътища за повлияване на тези 

връзки, за да се намали тревожността при самото лечение. При психологическите 

изследвания се установяват психологическите корени на тревожността и се търси път 

към преодоляване на изначалната тревожност, както и на придобитата тревожност при 

среща с неприятните манипулации във денталната практика. 

Резултатите от изследванията са стъпка към разработване на цялостна 

стратегия и програма за подпомагане на денталните пациенти за справяне с 

тревожността им към дентални манипулации. 

Резултатите от изследването позволяват да се формулират изводи относно 

половите различия, възрастовите различия в степените на тревожност за едно и също 

събитие-дразнител.  

Диференцирането на връзката между биологичната конституция на човека и 

страха му от дентално лечение се определя благодарение на изследването на 

различните дименсии на страха от зъболекар – избягване на срещата с него; 

повишената автономна възбудимост и страха от определени ситуации и стимули, 

свързани със стоматологичното лечение. 

Интегрирането на такива резултати в медицинската практика предстои. 

Голяма част от зъболекарите не са наясно със спецификата на взаимоотношенията 

пациент – лечител, една релация, която е в основата на успешното лечение. 

 Усвояването на ефективни модели на комуникация между зъболекаря и 

пациента гарантира по-високо ниво на доверие, а оттам и по-ниски нива на стреса, 

безпокойството и тревожността. 

Направените анализи и проведените изследвания позволяват да се направят 

следните  
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ИЗВОДИ: 

1. Обобщените анализи от изследването убедително показват, че 

преживяването на тревожност и страх, независимо от тяхната интензивност са 

локализирани само към стоматологичните проблеми и ситуации на общуване със 

зъболекаря и не покриват необходимите диагностичните критерии, за да бъде 

поставена такава диагноза. Страховете остават локализирани, с променлив интензитет 

във времето, но без да променят цялостното поведение и са свързани в голяма степен с 

травматични преживявания в стоматологичната ситуцаия от миналото. Няма пациенти 

с тревожно разстройство, което да покрива диагностичните критерии на МКБ за 

невротично тревожно разстройство. 

2. Данните от тестовото изследване с въпросникът за тревожност показват, че 

тридесет и пет процента от пациентите, които имат поносими неприятни или 

травматични спомени за стоматологичното лечение очертават под групата на 

„проблемните пациенти“, които трудно ходят на зъболекар или не посещават 

зъболекар, докато проблема не стане непоносим. Тази пациенти имат „фиксиран“ 

травматичен спомен или близо до травматичен спомен в дълбоката несъзнавана или 

предсъзнавана памет, който се активира непосредствен опреди лечението и може да 

доведе до сериозни проблеми в интервенцията. 

3. Данните от проведеното изследване с този тест при цялата група 

изследвани стоматологични пациенти показва, че подгрупа около 10% от пациентите, 

които са  с фиксирано травматично преживяване в стоматологична ситуация в 

миналото, която е с интензивно и екстремно преживяване на ужас, които се активира 

непосредствено преди започване на конкретната интервенция и създава сериозен риск 

от усложнение. 

4. Няма съществени различия по отношение на тревожността в 

стоматалогична ситуация между мъжете и жените, но има тенденция на по-скъсен 

диапазон на тревожното разстройство при мъжете, спрямо жените. 

5. От групата 105 изследвани лица обобщените данни показват, че 10.47% 

преживяват страх към стоматологичната ситуация епизодично в ниска степен в 

границата на норма, 15.24% преживяват ниско ниво на страх в стоматологичната 
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ситуация и 74.28% преживяват средно към високо ниво на страх в стоматологичните 

ситуации. 

6. За изследваната група е характерен в стоматологичната ситуация  

Избягващия стил на поведение, следван от Увереност и креативност при решаване на 

проблеми и в най-малка степен  Личен свръхконтрол. Анализиран е циркулярен тип 

взаимовръзки между скалите за копинг стратегии, циркулярен тип взаимовръзки 

между скалите личен свръхконтрол и тревожност и циркулярен тип взаимовръзки 

връзки между тревожността и скалите на страха (сензорни възприятия, възприятие на 

ситуацията и вегетативна реакция, страх, сетивни усещания и защитни механизми, 

страх и вегетативни реакции). При тези взаимовръзки ясно се откроява, че 

тревожността е свързващото звено между копинга и страха. 

7. Не се наблюдават корелации между тревожността, възрастта и пола. 

8. Не се наблюдава корелация между скалите свързани със страха от дентални 

манипулации, възрастта и пола. 

9. Скалата за възприемане на ситуацията на стоматологичното лечение, 

комбинирано с отчитане на Вегетативните реакции корелира с останалите три скали: 

Страх, сетивни усещания и защитни механизми, Страх и вегетативни реакции и 

Сензорни възприятия. Тези корелативни взаимовръзки потвърждават направените 

анализ, че пациентите от изследваната експериментална группа са психично здравии 

лица, с нормално развита интелигентност, с добри възможности за възприемане и 

оценяване на своите сензорни, соматични, вегетативни и психични преживявания, 

включително и защитните реакции на поведение в ситуация на стоматологично 

лечение. Всеки един от четирите компонента е равноположен на останалите три, като 

значим за промяна на цялостното психично състояние на индивида и от тук на 

поведението му. Всеки един може да бъде първият психичен симптом на сензорни 

възприятия, вегетативни реакции, емоционално преживяване и защитно поведение, от 

който започва нарушението в психичния процес. След това всеки компонент може да 

усилва това нарушение или да го компенсира и балансира. 

10. Наблюдава се корелация между скала Увереност и креативност при 

решаване на проблеми и скала Избягващ стил. Тази корелативна взаимовръзка 
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показва, че колкото повече пациентите са уверени и креативни при решаване на един 

проблем, свързан със стоматологията, толкова и по-висока е вероятността да приложат 

несъзнавано и модел на избягващо поведение като справяне със ситуацията. Тези 

пациенти, които са стабилизирали в своя опит увереност и креативност, могат да 

избягват ситуации, в които не знаят как да се справят, за да не се провалят, за да 

поддържат своята увереност. Те преживяват, че нямат достатъчно комуникативна 

връзка със стоматолога, че не могат да му влияят и това разстройва преживяването им 

за успешност и увереност. 

11. Наблюдава се корелация между скала Увереност и креативност при 

решаване на проблеми и скала Личен свръхконтрол.  Тези корелативни взаимовръзки 

отчитат отново доброто психично здраве, интеллект и умения за активно социално 

поведение в проблемни ситуации. Това поставя стоматолога в трудната 

професионална позиция да отчита проявите на затруднение и проблем при пациента и 

активно да откликва, а не да оставя пациентът сам да се справя, което може да го 

доведе до изчерпване или криза. 

12. Наблюдава се корелация между скала Избягващ стил и скала Личен 

свръхконтрол, която определя риска при пациенти с висок самоконтрол да проявят 

избягващ стил на поведение, който в голяма степен може да бъде несъзнаван, или 

немотивиран. Тези пациенти имат уменията и нагласата да управляват своите 

житейски ситуации, да взимат активно решения и да действат активно. 

13. В специфичната стоматологична ситуация, ако са поставени в позицията на 

пълна подчиненост, пасивност, неосведоменост, неотговорност и невъзможност за 

контрол, тези пациенти преживяват сериозно психично затруднение, което може да 

ескалира до криза, в която се включват несъзнаваните модели на защитно поведение, 

включително и избягващо поведение. 

ПСИХОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРАКТИКАТА НА 

СТОМАТОЛОГА: 

1. За да се намали интензивността на страха и неговите прояви е необходимо 

сътрудничество и доверие между зъболекаря и пациента. 
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2. Важно е зъболекарят да бъде не само добър специалист, но и да има добри 

комуникативни и психологични знания и умения. 

3. Зъболекарят е покрит с ореол на страха за доста пациенти и справянето с 

него  трябва да се преодолее чрез професионален диалог, в който пациентът да получи 

увереност и доверие към лекаря, че управлява интервенциите и облекчаването на 

болката. 

4. Изключително важно е обучението по клинична комуникация на 

зъболекарите още по време на следването в университета и след това по време на 

целия професионален стаж. 
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ 

Научно-приложни приноси 

1. Изследване на специфични преживявания на страх към различни стимули, 

свързани с зъболекарската работа, които могат да предизвикат страх от 

дентално лечение в българската популация. 

2. Изследване на специфичните тревожни разстройства свързани със 

стоматологичното лечение в българската популация. 

Приложни приноси 

1. Адаптиране на психодиагностична методика за оценка на страха от 

зъболекар. 

2. Адаптиране на Скала на тревогата при дентални манипулации. 

3. Създаване на карта за качествен анализ на клинично интервю  с пациент за 

оценка на тревожността.  
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