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 Докторската дисертация на Венцислав Стоев  е върху интересна и 

актуална тема на клиничната психология и психотерапия в 

стоматологичната практика – преодоляване на страха и тревогата при 

пациентите. Стоев има много добър дългогодишен опит на психолог 

консултант и стоматолог, провежда научни изследвания и обучения в 

стоматологичната общност, всичко това сега успешно полага в 

дисертационната си разработка. 

 Дисертацията е разработена  на  223 страници, структурирана в пет 

основни глави, с библиография от 95 съвременни източника, данните са 

онагледени с много прегледни таблици и графики.  

 Първата и втора глави са подробен и добре систематизиран обзор 

върху психологичните концепции и изследвания на тревогата и страха, 

проявени в денталната практика.  

 Третата глава представя организацията на изследване, с добре 

структурирани цели, хипотези, задачи, контингент и инструментариум на 

изследване. На първия етап на изследване са използвани  специализирани 

психологични тестове за тревога и страх в денталната практика, тест за 

копинг стратегии. Всички тестови инструменти са с много добра 

надеждност и валидност. Изследвани са пациенти от личната лекарска 

практика на докторанта. На втория етап е проведено изследване с 

полуструктурирано интервю, авторска разработка в когнитивно-

поведенческата парадигма, за преживените страхово-тревожни емоции и 

дисфункционални вярвания при група пациенти. След това е направен 

качествен анализ по конкретните стъпки на интервюто.  

 Петата глава от дисертацията представя в първата подчаст подробно 

данните от тестовите изследвания, сложните статистически анализи, 



направените клинико-психологични анализи и интерпретации спрямо 

положените хипотези. В тази част поетапно са представени съществените 

различия между групите на мъже и жени, между лицата с ниска и висока 

тревожност, взаимовръзката между нивата на тревожност и копинг 

стратегиите, сравнителен анализ с данни от изследвания на други автори. 

От направения качествен анализ на полуструктурираното интервю, са 

изведени шест основни причини за денталната фобия. Докторантът много 

коректно интерпретира от събраните данни, че при тези лица не се касае за 

невротично разстройство, което да покрива параметрите на психично 

заболяване, но са фиксирани травматични преживявания в спомените на 

пациентите от неефективната комуникация със зъболекаря. Тези 

фиксирани травматични спомени са трансформирани в дисфункционални 

вярвания и когато те не са терапевтично преработени, остават капсулирани 

в психичния свят на пациента и определят избягващо стоматологичните 

интервенции поведение. 

 В обобщението Стоев извежда 13 основни аспекта на важни анализи, 

интерпретации за взаимовръзките между тревожността, страха от 

стоматологичните интервенции, подлежащите вегетативни реакции, 

доминиращите копинг стратегиите за справяне с житейски затруднения в 

различните групи и тяхното взаимодействие с нивата на тревожност  и 

последващо поведение. След това той оформя конкретни предложения към  

обучението на стоматолозите и въвеждане на психологичното 

консултиране в медицинската практика. 

 В последната част Стоев определя два научни и три приложни 

приноса, които са коректно изведени от данните, анализите и 

интерпретациите  на научното изследване.  

 Накрая на становището искам определено да подчертая много 

добрата психологична компетентност на докторанта, неговите придобити 

умения за провеждане на научни изследвания, анализи и успешно 

психологично консултиране на пациенти с тревожност и стоматологична 

фобия. Считам, че е важно научно изведените интерпретации и препоръки 

да ги интегрира в своята преподавателска практика и да ги разпространява 

в медицинската общност! 

 



 В заключение, предлагам на уважаемите членове на 

Научното жури да присъдят на Венцислав Лазаров Стоев 

образователната и научна степен "Доктор" по психология. 

 

 26 април 2016                       Изготвил становището: 

 гр. София    доц. Павлина Петкова, дм 

 

 

 

 

 

 

 


