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Сбито съдържание на дисертационния труд: 

ЧАСТ ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ ИЗСЛЕД-
ВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Глава 1. Психосоциални и рискови психологични предиктори на 
Сърдечно-съдовите заболявания 

1.1. Психосоциалният стрес и ССЗ  

1.2. Депресията и свързаните с нея синдроми и ССЗ 

1.3. Синдром на тревожност и ССЗ 

1.4. Хипохондричен синдром и ССЗ 

1.5. Астенични прояви и ССЗ 

1.6. Рискови и протективни личностни диспозиции 

Глава 2. Развитие на теоретичните модели за саморегулация на 
оздравителния процес при ССЗ 

2.1. Системни идеи и парадигми за обяснение на патогенезиса и 
справянето с болестта 

2.2. Саморегулативният модел на Leventhal (SRM) за болестните 
репрезентации 

2.2.1. Методи за изследване на когнитивните и афективни болестни 
репрезентации при сърдечно болни 

2.2.2. Актуално обогатяване на саморегулативния модел за справяне със 
ССЗ 

2.3. Личностна типология и Сърдечно-съдови заболявания 

ЧАСТ ВТОРА. ПОСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМ-
ПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Глава 1. Цел, задачи и хипотези на емпиричното изследване 

Глава 2. Методи на изследване 

2.1. Обект на емпиричното изследване 

2.2. Процедура на емпиричното изследване  

2.3. Инструменти (Изследване 1 тест и Изследване 2 - ретест) 

2.3.1. Номотетични:  
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Еднофазов въпросник за самооценка SAS – Self Rating Anxiety Scale на Цунг 
за тревожност (W. Zung, 1976), Скала за сърдечна депресия (CDS, David 
Hare, 1993), Личностов тип Д (DS 14, Denollet, 2004), Кратък въпросник за 
възприемане на болестта (BIPQ, Broadbent et al., 2006) 

2.3.2. Идеографични: 

Полуструктурирано клинично интервю за изследване на коронарно-
податливия поведенчески патерн (смесени наративни техники). 

Глава 3. Математико-статистически процедури и анализ на 
получените резултати при Изследване 1 – ТЕСТ и Изследване 2 – 
РЕТЕСТ 

3.1. Вътрешна консистентност на скалите и въпросниците 

3.2. Изследване на взаимодействието между личностните предиктори на 
ССЗ и клиничната тревожност (Изследвания 1 и 2) 

3.3. Влияние на демографските и социални фактори върху личностните 
предиктори на ССЗ (Изследвания 1и 2) 

3.4. Влияние на депресията и тревожността върху личностов тип Д  
(Изследвания 1 и 2) 

3.5. Влияние на депресията върху когнитивните и афективни 
репрезентации за саморегулацията на справянето със сърдечно-съдовата 
интервенция (Изследвания 1 и 2) 

3.6. Влияние на клиничната тревожност върху когнитивните и 
афективни репрезентации за саморегулацията на справянето със 
сърдечно-съдовата интервенция (Изследвания 1 и 2) 

3.7. Ефекти на изследваните личностни предиктори на ССЗ върху 
когнитивните и афективни репрезентации за саморегулацията на 
справянето със сърдечно-съдовата интервенция (Изследвания 1 и 2) 

Глава 4. Резултати и анализ на основните теми от 
идеографичното изследване и някои сумарни изводи от двата 
типа методики 

Обсъждане на резултатите 

Ограничения на изследването 

Справка за научните приноси на дисертационния труд 

Заключение и бъдещи насоки 

Библиография 

Приложение 1 
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Актуалност на проблематиката 

 
Смъртността в България от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) 

в последните десет години е почти веднъж и половина по-голяма от тази 
на населението на САЩ (макар заболеваемостта да е почти еднаква) и 
три пъти по-голяма от тази на европейците (което важи и за 
заболеваемостта). Тази негативна тенденция по последни данни от 
Министерството на здравеопазването не само се запазва, но и устойчиво 
нараства. По актуални данни на Евростатистиката 62% от смъртността 
при мъжете и 71% при жените у нас се дължи на ССЗ. За сравнение във 
Франция, например, съотношението по този показател е 26% от 
смъртността при мъжете и 31% при жените. Така в медицинските среди 
исхемичната болест на сърцето и острият миокарден инфаркт, като нейна 
крайна проява, са конвенционално възприемани и статистически 
доказани като мащабните убийци на нашето време. За сериозността на 
положението у нас говори фактът, че напоследък в публичните си 
изявления видни български кардиохирурзи и кардиолози отправят призив 
за оптимизация на лечебния процес чрез активацията на психологичните 
ресурси на личността. Нещо повече, в лечебната си практика те осъзнато 
търсият психологична и психосоциална причинност на болестната 
проява, както и психотерапевтична подкрепа на оздравителния процес 
при сърдечно-съдови интервенции1.  

 
Обща характеристика на дисертационния труд 

 
Концептуална рамка на дисертационното изследване са 

доминиращите в съвременната психология на здравето идеи за 
многофакторната етиологична и лечебна детерминираност на ССЗ от 
биологични, психологични, социални и екзистенциални фактори. В 
перспективата на доминанацията на нови изисквания, в съвременните 
изследвания на кризисното личностно израстване при лечението на 
болести с преобладаващ летален изход се стига до концептуализацията 
на нов многодименсионален модел за саморегулация на оздравителния 
процес, а именно – на био-психо-социалния и екзистенциален подход за 
холистично възприемане и справяне с болестта (Rannestad, 2009). Тази 

                                                 
1 Като конкретен пример може да се посочи интервюто във в. “Труд” (броя от 28.12.2010г.), 
в което Директорът на УМБАЛ ,,Св. Екатерина” говори именно за ,,общата ни работа по 
проекта на дисертацията, съвместно със Софийски университет.” 
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ориентация позволява на много хора, живеещи своята болестна история, 
да получат по-адакватно лечение; възможност за справяне с 
психосоциалните последствия от болестта и за реконцептуализация на 
своите вярвания за ценността на живота. Така теоретичният и 
експериментален фокус е върху интерактивните ефекти на личнистно 
психологическия, развитийния и екзистенциално ориентиран 
терапевтичен подход като опит за неговото реално клинично 
конституиране. В тази насока отправна точка при организацията на 
дисертационното изследване е идеята за откриване на необходимите 
стратегии за оптимизация на психологическите ресурси на личността, 
както за превенцията на ССЗ, така и за тяхното лечение. В рамките на 
този интегративен подход, който поставя акцента върху актуалното 
обогатяване на обяснителните възможности на саморегулативния модел 
на личността за възприемане и справяне със сърдечно-съдовите 
интервенции, са поставени целта, задачите  и организацията на 
емпиричното изследване.  
 В теоретичен план целта на настоящото изследване е да 
представи развитието на многодименсионалния модел на Льовентал за 
саморегулацията на оздравителния процес (Levental, 1970; Levental, 
Meyer & Nerenz, 1980; Levental et. al., 1984., Levental, Diefenbach & 
Leventalet, 1992) и включването на нови променливи, които отчитат 
възможността за промяна на когнитивните и афективни репрезентации за 
болестта. Като изходна теоретична база за организацията на емпиричното 
изследване са възприети основните положения на ресурсивният 
саморегулативен модел (Hagger, 2009). Той поставя акцента върху 
управлението на развитийната взаимовръзка между рисковите и 
протективни личностни ресурси, като предпоставка за справяне с 
болестните патогенетични процеси, с манифестираните разстройства и за 
оптимизиране на оздравителния процес. Тази идея за голямата 
пластичност на личностната организация и възможността за промяна на 
афективните и когнитивни репрезентации отново доказва 
необходимостта от включването на психотерапевтичната подкрепа в 
обяснителния модел на оздравителния процес. Както се подчертава в 
специализираната литература ,,в този аспект приоритет на здравните 
психолози, работещи върху превенцията при здравното поведение, е 
именно идентифицирането на поддаващите се на повлияване антецеденти 
на саморегулацията” (Taylor, S. E., 2008). Този функционален акцент 
предпоставя изкристализирането на основното ни тезисно допускане, че 
управлението на развитийното съотношение между рисковите 
предиктори на ССЗ и протективните саморегулативни психологически 
ресурси на пациентите може пряко да допринесе не само за 
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повишаването на благоприятните изходи от сърдечно-съдовите 
интервенции и болестта, но и до процентовото намаляване на 
регистрираната в България смъртност дори след успешни от хирургична 
гледна точка интервенции. Така научно-изследователската ни интенция, 
предопределящо спрямо конкретните ни приложно-практически задачи, 
има дълбоката мотивационна основа на следната хуманна цел – не само 
да верифицира необходимостта, но и да изследва и покаже конкретните 
начини, по които присъствието на здравен психотерапевт в болничната 
среда може да допринесе за успешното справяне с болестта.  
 При операционализацията на основните променливи на 
проведеното теоритично, емпирично и кличично изследване, наред с 
основните функционални параметри на ресурсивния (eнергетизиращ) 
саморегулативен модел, са възприети и тези на темпоралния 
саморегулативен модел (Hall & Fong, 2007), който основно въвежда 
измерението на активната промяна във времето на качествените 
параметри на оздравителния процес спрямо също така възможното 
квалитативно изменение в многомерната клъстерирана структура на 
личностните ресурси. Налице е реален пробив спрямо класическия 
саморегулативен концепт на Льовентал, а и като цяло в перспективите на 
психологията на здравето – а именно: предлагат се механизми за 
регистрация и овладяване на наблюдавания в лечебната практика 
,,оздравителен провал” на обективните лечебни интервенции и 
саморегулативните опити на личността и на т. нар. ресурсен ,,Его-спад” 
на инидивите в статута им на пациенти (Baumeister et. al., 1998; 2006 ).  

   В съответствие с теоретичния модел на дисертационния труд е 
организиран и лонгитюдният дизайн на проведеното емпирично 
изследване. То включва тестиране: на етапа на манифестираната 
болестна проява и на етапа на оздравителния процес в две стъпки: в 
предоперативния стадий – Изследване 1 и в следоперативния 
възстановителен период с ретест – Изследване 2. И на двете стъпки на 
емпиричното изследване 1 и 2 е проведено и полуструктурирано 
клинично интервю. 

Целта на представената дисертия е теоретичното и емпирично 
изследване на взаимовръзките и взаимовлиянието на рисковите 
личностни фактори за сърдечно-съдовата заболеваемост (клинична 
тревожност, сърдечна депресия, негативна афективност и социална 
инхибираност на личностов тип Д) спрямо протективните когнитивни и 
афективни репрезентации за саморегулацията на оздравителния процес 
при сърдечно-съдови интервенции. 

 За реализацията на целите и задачите на дисертационния труд е 
осъществена адаптация за българските социокултурни условия на 
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използваните в изследователската практика специализирани за сърдечно-
съдовите болестни прояви въпросници. В съответствие с доминиращата в 
психологията на здравето тенденция за конструирането на въпросници с 
кроскултурна валидност е осъществена връзка и е установено 
сътрудничество с авторите на изследваните в дисертационния труд 
личностни измерения – за личностен Тип – Д Скалата – 14” (DS 14, 
2004) с Й. Деноле, за Скала за сърдечна депресия (Cardiac Depression 
Scale – CDS, 1993) с Дейвид Хеър и за Кратък въпросник за възприемане 
на болестта (The Brief Illness Perception Questionnaire – BIPQ) с 
Broadbent et. al., 2006 с, за чиято помощ изказваме своите 
благодарности. 

В приложно-практически план резултатите на проведеното в 
дисертацията теоретично и емпирично изследване са ориентирани към 
подобряване на превентивните, лечебните и оздравителни здравни 
практики. Очакваме, че интегрирането на направените изводи и 
заключения в социалната и терапевтичната практика ще допринесе за 
оптимизиране на качеството на живот на хората с хронифицирани и 
остри прояви на сърдечно-съдова заболеваемост.  

 
За реализацията на дисертационния труд изказвам своята 

благодарност и признателност на проф. дпсн Х. Силгиджиян, доц. д-
р. Соня Карабельова и на проф. Г. Начев, ДМН за проявеното 
разбиране и оказаното съдействие при провеждането на 
емпиричното изследване в УМБАЛ ,,Св. Екатерина”, София. 

 
 
1. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОН-

НИЯ ТРУД 
  
Дисертацията е структурирана в две части и 7 глави, обсъждане 

на резултатите, заключение и бъдещи насоки. В приложение са 
представени използваните и адаптирани за българския социокултурен 
контекст личностни въпросници. В Глава 1 (Психосоциални и рискови 
психологични предиктори на Сърдечно-съдовите заболявания) (от ЧАСТ 
ПЪРВА) са систематизирани психосоциалните и рисковите 
психологични предиктори на сърдечно-съдовите заболявания. 
Осъществен е теоретичен синтез на съвременните обяснителни модели на 
ССЗ в различните области на познанието: медицина, психофизиология, 
психосоматика, психология и психотерапия (Yeith RC, Начев Г., Aalto, 
A.M., Broadbent, Everson SA et. al.). Направен е цялостен опит да се 
изясни личностната типология и диспозиционална детерминираност на 
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ССЗ (Denollet, J., Цоньо, Pedersen, Hare D, Davis C. Karasek RA, Leventhal, 
H., Leventhal, E.A., & Cameron, L et. al.). Теоретичният план следва 
идеята за реконцептуализация на доминиращите в изследователската 
практика еднодименсионални обяснителни модели спрямо 
психосоматичното отболестно отреагиране при ССЗ. В същото време 
универсалните предиктори на патогенезиса са разгледани в аспекта на 
конкретната си обвързаност със сърдечно-съдовата болестна проява. На 
първо място e представен стресът (1.1.), който се утвърждава като 
самостоятелен рисков фактор за ССЗ (Rozanski et al., 1999; Salovey et al., 
2000; Merz et al., 2002). Възприетият стрес и съответстващият му 
възприет контрол вече като личностна диспозиция са с доказана директна 
и интерактивна роля върху патогенните болестни процеси в организма, 
като утежняващо обстоятелство във всички патофизиологични 
механизми, водещи до исхемична болест на сърцето, до инфаркт на 
миокарда, до тежки ритъмни нарушения и до внезапна сърдечна смърт. 

Предиктивната значимост на депресията и свързаните с нея 
синдроми (1.2.) се снема от факта, че те се явяват като постоянен 
симптоматичен фон при всички пациенти със сърдечно-съдови 
заболявания (Hans et al., 1996; Di Benedetto et al., 2006; Hare et al., 2003; 
Doyle et al., 2007). Извън психиатричното разглеждане на депресията 
като водеща нозология, при соматично болни като цяло и особено за 
специфично сърдечно болни, се открива, че е налице предимно 
,,разтройство на приспособеността с депресивна настроеност” (Wang 
et al., 2008). Във факторно обединяващия интегративен модел на 
отдепресивната симптоматика са разгледани и предиктивните аспекти на 
позитивните емоции (1.2.2.)  спрямо благоприятните здравни прогнози, 
чувството за безнадеждност (1.2.3.), синдромът на виталното 
изтощение (1.2.5.) и алекситимията като рисков фактор за патогенното 
сърдечно-съдово повлияване (1.2.5.). 

Синдромът на тревожност (1.3.), съчетан често с дистимни и 
страхови изживявания, е почти перманентен фактор и съпътстваща 
проява при сърдечно-съдовите заболявания (Magnusson, 1996; Griez et al., 
2000; Haworth et al., 2005). 

При хипохондричният синдром (1.4.) и астеничните прояви 
(1.5.) във връзка със ССЗ етиологичната основа остава неясна с общо 
предполагаема именно мултифакторна обусловеност с различно 
квантитативно и квалитативно съотношение във всеки отделен случай. В 
този аспект теоретичното изложение следва възходящата градация до 
вече клъстерното предиктивно повлияване на рисковите и 
протективните личностни диспозиции (1.6.). Това за ССЗ респективно 
са: Аз-ефикасност и възприет контрол  (1.6.1.) (Gerin, William et al., 
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1995); локализация на контрола (1.6.2.) (Norman et al., 1996); 
Диспозиционен оптимизъм, нереалистичен оптимизъм (1.6.3.) 
(Kubzansky et al., 2001); Негативна афективност (1.6.4.) (Силгиджиян, 
2004) и Обяснителен (атрибутивен) стил (1.6.5.). 

 
 В първата подчаст на Глава 2 (Развитие на теоретичните модели 
за саморегулация на оздравителния процес при ССЗ) (от ЧАСТ ПЪРВА) e 
представeно развитието на теоретичните модели за саморегулация на 
оздравителния процес при ССЗ. Синтезирани в хронологичен аспект са 
системните идеи и парадигми за обяснение на патогенезиса и 
справянето с болестта (2.1.). Акцентът е поставен върху новата 
парадигма в психологията на здравето и психосоматиката - 
възприемането на болестта и ролята на когнитивните и афективни 
репрезентации при регулацията на оздравителния процес. Представен е 
водещият в психологията на здравето саморегулативен модел на 
Leventhal (SRM) за болестните репрезентации (2.2.) в неговото 
съвременно развитие в ресурсивния (или енергитизиращ) и темпорален 
модел на саморегулация, които изследват конструираните от пациентите 
представни модели, целящи да придадат някакво значение на 
преживяването на тежкото състояние – клизисно и животозастрашаващо, 
и така да осигурят основа, върху която човека да стартира и разгърне 
своя опит за справяне отвъд негативната афективна фиксация (Levental, 
1970; Levental, Meyer & Nerenz, 1980; Leventalet al., 1984). В тези 
представни модели се съдържат шест основни атрибуции, ядрени 
компонента – как се идентифицира и назовава, етикетира заплахата; 
вярвания за етиологията на заболяването, за протеклите каузални 
механизми (пр. външни, вътрешни, наследствени); за продължителността 
на болестното времетраене (пр. остро, хронично, циклично), вярването за 
последствията от заплахата (пр. минимални, големи, окончателни, 
непреодолими и пр.); за степента, в която заболяването се поддава на 
контрол и лечение (Lau & Hartman, 1983); и кохерентност на болестта 
или до колко индивидът мисли за болестта по един и същ начин във 
времето (Weinman & Petrie, 1986). Саморегулативната теория 
постулира, че болестните репрезентации определят начина, по който 
личността оценява ситуацията на болестта и съответното здравно 
поведение. Концепцията на саморегулативния модел предполага той да 
функционира като обемащ в рамките си паралелната процесуалност. 
Единият функционален аспект включва отчитането на когнитивните 
процеси спрямо вътрешните и външни стимули, а другият – аспектите на 
емоционалната процесуалност и динамика във връзка с тези стимули 
(Levental, Diefenbach & Leventalet, 1992). 
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Добра илюстративна сила за мястото и ролята на болестните 
репрезентации притежава схематичното представяне на модела на 
психологично факторно повлияване върху исхемичната болест на 
сърцето (ИБС), която ние основно разглеждаме: 

 
Цитирано по: Ogden, J. (1996) Health Psychology. Textbook, Open 

University Press, Buck. Philadelphia, p. 277. 
 
Следва отчитането на актуалното обогатяване на 

саморегулативния модел за справяне със ССЗ (2.2.2.), което е свързано 
с прерастването му в Ресурсен или енергитизиращ модел за 
саморегулация (The stenght model of Self-regulation), включващ като 
важен ресурс промяната на съотношението на личностните диспозиции 
чрез нарастване на позитивните очаквания за благоприятен изход от 
болестта и редуциране на негативните (Schwarzer, 2008; Hagger, 2009; 
Sniehotta, 2009). В тази насока най-скорошното обогатяване на 
саморегулативния модел в Темпорален саморегулативен модел 
(Temporal Self-Regulation Theory) допуска възможността за реална 
промяна на психологическите ресурси на личността, включвайки  
променливата време в оздравителния процес (Hall & Fong, 2007; 
Cameron, 2010; Hall et al. 2010; Salis, 2010). 

 
На следващ етап е разгледано допускането за проявите на един 

цялостен личностов тип като фактор на психосоматичното повлияване 
само по себе си като опит за снемане на системното естество на 

Схема 1. 
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личностовия конструкт към един интегративен системен изследователски 
модел. В параграфа ,,Личностна типология и Сърдечно-съдови 
заболявания” (2.3.) e обосновяано конституирането и са 
проблематизирани функционалните параметри на личностови типове А 
и Б, враждебност и ССЗ (2.3.1.) (Rosenman et al., 1975; Maruta et al., 1993; 
Koskenvuo et al., 1988; Everson et al., 1997; Kawachi et al., 1996). 
Потърсени са обяснителните модели за връзките между личност и 
заболяване при ССЗ (2.3.2.) (Miller et al., 1996; Suls and Rittenhouse, 
1990).  

Схема 2. по-долу показва някои от възможните системни 
мултидименсионални обвързаности на пътищата на повлияване от гледна 
точка на различните съществуващи и представени от нас модели.  

Обемните интегративни модели имат капацитета да дадат 
обяснителност на процесите на етиологизиране и тригериране, на 
патофизиологичните механизми на повлияване на обемните сами по себе 
си цялостни личностови конструкти, защото са в добра степен взаимно 
респондентни на системната си мултидименсионална природа.  

 

За пръв път е представен Личностов тип  Д (2.3.3.) или 
диспозиционалният фиксатив на ‘Д-истресираната’ личност, базиран 
върху стабилната поставеност на негативната афективност и социалната 
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инхибиция  (Denollet, 1998a, 2000, 2005; Denollet & Van Heck, 2001; 
Pedersen & Denollet, 2003). Този нов за науката личностов тип обединява 
две основни субдименсии – негативна афективност (НА) и социална 
инхибираност (СИ) (Denollet et al., 1996; Denollet et al., 1998; Denollet et 
al., 2006). Негативната афективност при сърдечно болните е със 
специфични характеристики − има обхвата на тенденцията за съчетаване 
на негативната товареща емоционалност с депресивен фон, 
генерализирана тревожност, гневливост и враждебна преднастройка 
(Watson et al., 1984; Watson et al., 1989). Тези индивиди са предимно 
дисфорични, с негативно себевъзприемане и Аз-образ, с история на 
множествени соматични колапси, често перцепиране на болестни телесни 
симптоми и психастенна фокусираност на вниманието към 
неблагоприянтите стимули (Denollet, 2001). Социалната инхибираност се 
отнася до склонността към търсен социален изолационизъм и е описана 
като ,,избягване на потенциалните опасности на една социална 
въвлеченост в несигурни интеракции, предварително оценявани като 
лишени от всякаква ползотворност” и удоволственост за личността; като 
постоянно актуализиращи едно ранно базисно неприемане и неодобрение 
(Asendorpf, 1993, p. 133).  

Пациентите с тип Д демонстрират склонност към рисково 
клъстериране на определени патогенни психологични фактори, в 
това число депресия, тревожност, раздразнителност и твърде занижени 
самочувствие, благополучие и позитивен афект (Denollet., 2005). 
Личностите от тип Д са отчетливо по-неподатливи на успешно лечение, 
имат по-ниско качество на постоперативния живот и демонстрират по-
чест изход в преждевременна смъртност. 

Спазена е необходимостта от подробното представяне на 
емпиричната основа, върху която се конституира този актуален 
личностов тип чрез прегледа на методите за изследване на личностов 
тип Д и резултати при различните ССЗ (2.3.4.) Резултатите от 
стандартизационните изследвания на личностов тип Д чрез инструмента 
DS14, разработен от екипа на Denollet (DS 14) (Denollet, 2004), 
недвусмислено показват, че личностов тип Д е отделен фактор, засягащ 
цялостния личностов конструкт, който независимо повлиява сърдечно-
съдовата болестна проявеност и смъртност. 

 
 
Постановката и организация на емпиричното изследване 

 
 На основата на осъществената систематизация на рисковите фактори 
за ССЗ и обогатяване на теоретичните модели за саморегулация на 
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оздравителния процес бе формулирана основната цел на дисертационното 
изследване, неговите задачи и хипотези (Глава 1).  
 
 Теоретико-емпиричният модел на включените в изследването 
променливи и очаквани взаимовръзки е представен на Схема 3: 

 
 

Цел,  задачи и хипотези на изследването: 
 

 Целта на изследването е да се установи дали и в каква степен 
рисковите и протективни личностови характеристики имат влияние 
върху адаптацията и саморегулацията на оздравителния процес при 
сърдечно-съдови интервенции.  Изследва се влиянието и взаимовръзките 
между рисковите личностни и протективни фактори за ССЗ (клинична 
тревожност, сърдечна депресия и личностов тип Д) върху когнитивните и 
афективни репрезентации за саморегулацията на оздравителния процес. 
Тази цел предопредели и лонгитюдния дизайн на изследването - 
предоперативен стадий (Изследване 1) и  следоперативен стадий 
(Изследване 2). 
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 Задачите на това емпирично изследване са свързани с: 
 

1. В теоретичен план да се представи преходът от традиционните 
еднодименсионални обяснителни модели към по-функционалния 
мултидименсионален модел за сърдечно-съдовия патогенезис. В 
тази насока да бъде извършен и интегративен синтез на 
теоретичните и емпирични изследвания както на рисковите 
фактори за ССЗ, така и на протективните личностни и социални 
ресурси, които допринасят за оптимизацията на оздравителния 
процес. Акцентът ще бъде поставен върху съвременното 
развитие на обяснителните възможности на доминиращия в 
психологията на здравето саморегулативен модел за адаптация и 
справяне с животозастрашаващото болестно разстройство.  

2. Изграждане на комплексен емпиричен модел на лонгитюдно 
емпирично изследване в двата момента на оздравителния процес 
при сърдечно-съдовата практика на интервениране ‒ 
предоперативен стадий (Изследване I) и следоперативен стадий 
на ретест (Изследване II). За оценка на диагностичните 
възможности на приложените въпросници и скали да бъдат 
изследвани като контролна група клинично здрави лица.  

3. Установяване на нивото на надеждност на използваните скали: 
Цунг − клинична тревожност (SAS – Self Rating Anxiety Scale на 
Цунг за тревожност (W. Zung, 1976), СД 14 (за личностов тип Д) 
(DS 14, Denollet, 2004), Скала за сърдечна депресия (CDS, David 
Hare, 1993): Спане, Несигурност, Настроение, Безнадеждност, 
Дезактивация, Анхедония, Когниции.  

4. Установяване на равнището на когнитивните и афектевни 
репрезентации за саморегулацията на оздравителния процес и на 
нивата на негативна афективност, социална инхибираност, 
сърдечна депресия и клинична тревожност в пред- и 
следоперативния стадии (Изследвания I и II).  

5. Разработването на методологията и процедурата на 
полуструктурираното клинично интервю по метода на 
наративния анализ. Провеждането му на етапите на Изследвания 
I и II.  

6.  Установяване на влиянието на тип Д, ССД и клиничната 
тревожност върху структурните измерения на когнитивните 
репрезентации за саморегулацията на оздравителния процес. 

7. Осъществяването на първоначална стъпка за сравняване на 
кроскултурната валидност на адаптираните за българските 
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условия две нови скали − ДС14 (за личностов тип Д конструкта) 
и ССД (за специфичната вътреболнична сърдечна депресия). 

8. Сравнителен анализ на резултатите от изследването на рисковите 
личностни фактори и когнитивните и афективни репрезентации 
за справяне със сърдечно-съдовите интервенции (Изслезване 1 и 
II). 

9. Сравнителен анализ на резултатите от прилагането на двата 
подхода − номотетичното и идеографичното изследване на 
влиянието на психичните, психосоциалните и личностовите 
предиктори на структурните измерения на когнитивните и 
афективни репрезентации за саморегулацията на оздравителния 
процес при сърдечно-съдовите интервенции. 

 
Изходното ни хипотетично допускане се състои в това, че 

изследваните н дисертационния труд рискови предиктори на ССЗ 
(сърдечна депресия, клинична тревожност и двете измерения на 
личностов Тип Д: негативна афективност и социална инхибираност) са 
взаимосвързани в устойчиви симптомокомплекси на психосоматично 
повлияване на болестния процес. В съответствие с тази обща хипотеза се 
очакват високи корелационни връзки между основните измерения на 
изследваните рискови фактори както в предоперативния, така и в 
следоперативния стадии. Съотнесено към основните постулати на 
ресурсивния саморегулативен модел (Cameron & Leventhal, 2003; Hagger, 
2009) може да се очаква, че успешната адаптация към ССЗ и респективно 
– към предстоящата интервенция, предполага промяна при 
доминантността в развитийното съотношение между рисковите 
патогенни фактори на психичния личностов апарат и протективните 
личностни ресурси. Тоест – предпоставя се активацията на 
саморегулативните психологически ресурси на личността при паралелно 
намаляване на ефектите на рисковите предиктори. 

 
Така нашата обща изследователска хипотеза е, че между 

депресивитета, тревожността, негативната афективност и социалната 
инхибираност на личностов тип Д, от една страна, и измеренията на 
когнитивните и афективни репрезентации за саморегулацията на 
оздравителния процес, от друга страна, съществува обратна връзка. На 
тази основа при сърдечно-съдовите интервенции допускаме, че 
пациентите, които имат по-ниска изразеност на рисковите личностови 
характеристики в предоперативния стадий (Изследване 1), имат по-
големи възможности да изградят съответните по-ефикасни стратегии за 
справяне в следоперативния период (Изследване 2). 
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 Организация и процедура на емпиричното изследване.  
 

Обект на емпиричното изследване (2.1.). Бе предприето 
проспективно емпирично изследване на две групи − експериментална и 
контролна. Обектът на емпиричното изследване − експерименталната 
група − е съставена от сърдечно-съдови пациенти (мъже и жени) с 
диагностицирана исхемична болест на сърцето, които са 
хоспитализирани и им предстои операция. При тези изследвани лица е 
необходимо да се съобрази ,че исхемичната болест на сърцето е най-
често срещаното заболяване на сърдечно-съдовата система (Kouchoukos 
et al., 2003; Libby et al., 2007; Kaiser et al., 2007; Cohn, 2008; Чирков, 2002; 
Херолд, 2003; Начев, 2009). 

 
Извадката е конструирана по случаен признак, доколкото са 

изследвани шестдесет болни, приети за операция в УМБАЛ ,,Св. 
Екатерина”, София в периода 1 февруари 2009г. – 31 май 2009г. Спазени 
са два основни подборни критерия: изследваните лица да са с диагноза 
ИБС (което е един търсен рационален емпиричен обхват за такова 
първоначално тестиране с нов за България въпросник, посредтвом който 
обектът на бъдещата ни работа ще се разширява и спрямо повлияването 
върху останалите сърдечни болестни прояви); и, като втори критерий − 
пациентите да нямат отчетливи и съществени когнитивни дефицити, 
дължащи се на историята на заболеваемостта им и на евентуалното 
предходно лечение. 

Изследваните пациенти са във възрастовия диапазон от 54 до 81 
години (87,8% от тях са на възраст от 68 до 75 години); 57,8 % са мъже, а 
42,2 % –жени; които живеят в 56 различни населени места на България, 
съответно от ранга на столичен град, регионални големи градове, малки 
градове и села. 

Изследвани са също така шестдесет човека без сърдечно-съдово 
заболяване като контролна група.  

 
Процедурата на изследване (2.2.) е извършена стартово от три 

до два дни преди операцията (Изследване 1) и ретестово – на третия 
месец след операцията по време на контролен преглед (Изследване 2).  

На пациентите е прилагана и идеографична методика на 
полуструктурирано клинично интервю. 
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Методи на изследване 
 

 За реализиране на целта и задачите на изследването 
методологията включва извършването на концептуален анализ на 
литературата по проблема и изграждането на теоретичен интегративен 
модел на емпиричното изследване; адаптацията за българските социо-
културни условия на батерия от въпросници, специализирани за ССЗ; 
провеждането на полуструктурирано интервю и извличане на изводи от 
сравнителния анализ на качествените и количествени данни. 

 
Инструменти (2.3.) Избрана е смесена методика от два 

подхода − номотетичен (посредством специализирана батерия от тестове 
за около 25-35 мин.) и идеографичен чрез полуструктурирано интервю 
(отнемащо между 60-75 мин.), което е отново в духа на базисния движещ 
труда ни концепт за интегритет. Дизайнът със смесени по характер данни 
дава възможност да се преодолее не само невъзможността да бъдат 
експериментално обхванати всички наблюдаеми фактори и конструкти (и 
поради самият им неподдаващ се на опростенческа обективация и 
операционализация характер, и заради липсата на разработени скали, и с 
оглед на непосилно трудоемкия процес на попълване при такъв случай).  

 Номотетични (2.3.1.) Методиката включва следните 
въпросници, чиято структурна организация и коефициент на вътрешна 
консистентност при това първоначално тяхно прилагане в българската 
социокултурна среда са представени в Таблици 1, 2, 3 и 4. при теста и 
ретеста. 

 Скала за сърдечна депресия (Cardiac Depression Scale – CDS) 
на David Hare (1993): Тази скала е разработена на основата на отговори 
на сърдечно болни пациенти и е специализирана да улавя специфичните 
именно за тези пациенти депресивни симптомни прояви на ,,разтройство 
на приспособеността с депресивна настроеност” (Wang et al., 2008). Тя 
ни е предоставена от автора за адаптиране към българските социо-
културни условия (Hare et al., 2003; Di Benedetto et al., 2006). Скалата е за 
самооценка и е 26-айтемна, като в оринал е разработена с две дименсии. 
Първата дименсия включва следните субскали: Спане (2 айтема), 
Несигурност (6 айтема), Настроение (5 айтема), Безнадеждност (3 
айтема) и Дезактивация (3 айтема). Втората дименсия включва следните 
субскали: Анхедония (3 айтема) и Когниции (4 айтема). Тези айтеми са 
ранжирани по Ликъртова скала от 1-7, като седем от айтемите са 
позитивно формулирани и са съответно реверсирани. 

 Кратък въпросник за възприемане на болестта (The 
Brief Illness Perception Questionnaire – BIPQ), (Broadbent et al., 2006): 
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Въпросник за възприемане на болестта Illness Perception Questionnaire 
– IPQ, разработен от Weinman et al., 1996. Използваният от нас кратък 
вариант ни е предоставен от автора за адаптиране към българските 
условия. Той съдържа девет субскали от по един айтем за бързо мерене 
на когнитивните и емоционални репрезентации за болестта. В него за 
всяка предишна скала на обширния IPQ-R е излъчен сумарен вариант на 
единствен въпрос, който да е най-репрезентативен за цялата субскала – 
общо девет дименсии за болестното възприятие. Пет айтема изследват 
когнитивните репрезентации: последствия (1), развитие във времето 
(айтем 2), личен контрол (айтем 3), контрол над лечението (айтем 4) и 
идентификация (айтем 5); а два притесненост (айтем 6) и емоции (айтем 
8) – мерят емоционалните репрезентации, свързани с болестта. С айтем 7 
се изследва разбираемостта на болеста за пациента, а айтем 9 изисква от 
пациента да градира трите най-основни за него причини за актуалното му 
здравно състояние, като отговорите впоследствие могат да се групират в 
категории в зависимост от характера на болестния фокус. 
 ,,Личностов Тип – Д Скалата – 14” (DS 14) (Denollet, 2004) е 
създадена да изследва влиянието на личностов тип Д и на двете му 
основни дименсии – негативна афективност (айтеми: 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13) и 
социална изолираност (айтеми: 1 6, 8, 10, 11, 14٭, 3٭,   за изчисляване٭) (
на резултатите на тези въпроси се има предвид реверсираносста им) 
върху целия спектър на сърдечно-съдовите заболявания. (Denollet, 2004). 
Всеки айтем е ранжиран в 5-степенна Ликъртова скала от 0 (,,не вярно”) 
до 4 (,,вярно”), като едновременно високите резултати (над десет точки) 
по всяка една от двете дименсии определят пациента като тип Д 
проявени. Резултатите демонстрират, че личностов тип Д, дефиниран 
посредством тази скала, представлява независима личностова 
променлива, която пряко се свързва със сърдечно-съдовата 
заболеваемост и смъртност. Скалата ни е предоставена от автора за 
адаптиране към българските условия. 

Повечето от тези въпросници ни бяха предоставени лично от 
авторите. Адаптираните въпросници и скали се верифицират 
функционално и за българските социо-културни условия с 
демонстрираните добри психометрични показатели при тест и ретест 
изследването. 

Поставените в изследването цели и задачи и характерът на 
предполаганите зависимости между изследваните конструкти определят 
средствата, които са използвани при обработката на получените тестови 
резултати. Методите включват честотно разпределение, корелиционен, 
дисперсионен и регресионен анализи, Т-тест за взаимозависими извадки 
и пр. както и изчисляване на надеждността на отделните въпросници и 
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скали. За практическото изчисляване на резултатите е използван 
статистически софтуерен пакет SPSS 16.0. Получените резултати са 
представени във вид на таблици и графики.  

 

 Нейната структурна организация и коефициент на вътрешна 
консистентност при това първоначално прилагане в българската 
социокултурна среда е представена в Таблица 1. 
 
Табл. 1 Коефициенти на вътрешна консистентност на скала ДС14 

Личностов тип Д 
 

1. Негативна афективност 
2. Социална инхибираност 

α = 0.932 
α = 0.853

 
 
     След извършената ретестова процедура бе направена съответната 
проверка на надеждността на двете субскали на ДС14 − НА и СИ във 
времето: 
 
 
Табл. 2. Изследване на съотносителността на данните от теста 
спрямо ретестовите за скалата ДС14

Личностов ти Д  Негативна 
афективност при 

ретест

Социална 
инхибираност при 

ретест 

Негативна 
афективност 

Коефициент на 
корелация 
 

.323 .428* 

Социална 
инхибира-ност 

Коефициент на 
корелация 

-.154 .775** 

  

**Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 
* Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 

 
 
 
 

За другите скали от тестовата ни батерия се получиха следните данни: 
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Табл. 3. Коефициенти на вътрешна консистентност на скалите − 
клинична тревожност и сърдечно-съдова депресия: 
 

Скала Коефициент на надеждност (α) 
Цунг – тревожност α = 0.707 

Депресия при сърдечно болни 
α = 0.859 

1. Спане 
2. Несигурност 
3. Настроение 
4. Безнадеждност 
5. Дезактивация 
6. Анхедония 
7. Когниции 

α = 0.644 
α = 0.632 
α = 0.534 
α = 0.702 
α = 0.713 
α = 0.667 
α = 0.419 

 
След извършената ретестова процедура бе направена 

съответната проверка на надеждността на седемте субскали на 
въпросника за сърдечно-съдова депресия - ССД: 
 

Табл. 4. Изследване на съотносителността на данните от 
теста спрямо ретестовите за въпросника ССД, паралелно с 
депресивитета и тревожността като обща факторна предикция и 
повлияване:  

 
 

N Корелации
Значимост - 

Sig. 

Тревожност и ретестова 
тревожност 

30 .110 .563 

Депресия и рет. Депресия 30 .482 .007 

Спане и рет. Спане 30 .850 .000 

Несигурност и рет. несигурност 30 .692 .000 

Настроение и рет. настроение 30 .119 .530 

Безнадеждност и рет. 
безнадеждност 

30 .935 .000 

Дезактивация и рет. дезактивация 30 .184 .330 

Анхедония и ретестова 
анхедония 

30 .511 .004 

Когниции и ретестови когниции 30 .444 .014 
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Идеографични (2. 3. 2.) 
 Използваното от нас полуструктурираното интервю се базира 
основно върху разработената от Rosenman (1978) методика за изследване 
на ,,коронарно-податливия” поведенчески патерн. Другият базов 
източник за насоките на формулирането на въпроси са всички налични 
методики за изследване (било то идеографични или номотетични) на 
психологичните и психосоциални фактори и конструкти, които се 
свързват със сърдечното соматично патогенно повлияване и поради 
редица преценени от нас причини не присъстват в тестовата част на 
изследването ни. Процесът комбинира и наративни техники за 
интервюиране (Marks & Yardley, 2004). 

В конкретното ни ръководство с насоки по проблемни 
области, както е по класическия модел на полуструктурираното 
интервю, в програмна карта се включват осем области от въпроси, 
разгръщащи се при интеракционния процес на фазата на същинското 
интервю и при анализа на данните. Последователността на областите 
варира спрямо реализирането в логиката на индивидуалния дискурсивен 
ход, но е най-общо предпоставена от нас да следва схемата: постепенно 
задълбочаване до потапяне в личностно значимите когниции, емоции и 
значения – дефиниране на личностово специфичния модел на 
мултифакторното психологично павлияване върху психосоматичната 
проявеност – пролонгирано събиране и позитивиране през личностови 
годности, социална подкрепеност, житейски постижения и пр. 

 Така, в съответствие с тези изходни теоретични постановки, 
проведеното интервю подлежи на етапа на анализа на структуриране и 
по тематични направления, които са следните: 

 
◄Интегритет на застрашаващото събитие в жизнената история; 
◄Когнитивни и афективни репрезентации за продължителността 

на болестта и за очаквания изход от интервенцията; 
◄Харакер на личния контрол върху заболяването и прилаганите 

стратегии за придържане към лечебните процедури; 
◄Базисните вярвания за лечебната податливост на заболяването, 

за изхода от хирургичната и съпътстващите интервенции и характера на 
трансфера към медицинския екип; 

◄Субективна картина на симптомите на болестта и степените й 
на съответствие спрямо обективното състояние. В състояние ли е 
пациентът да се справи с депресивните, тревожните и прочие подчертано 
негативни афекти и да се ангажира адекватно и адаптивно в 
здравнонасочетото поведение? 
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◄Емоционални репрезентации за болестта. Степени на справяне 
с клиничната картина на негативната афективност. Изразеност на 
социално изолационистките тенденции, на активация на социалните 
подкрепи и функционалност на социалните мрежи (доказани фастори за 
справянето със сърдечно-съдови интервенции); 

◄Перцептивни структури на причините за заболяването спрямо 
доминантния принцип на атрибуция и съответстващата на тези базисни 
тенденции степен на блокаж и готовност за реална промяна на здравно 
свързаното поведение.  

◄Комплекс от възприятия, свързани със самата болнична 
ситуация и всички параметри на вътреболничния контекст.  

Получените резултати ни дадоха възможност да проверим както 
общите, така и частните хипотези на изследването.  

 
Верификация на хипотезите и обсъждане на значимите 

резултати: 
 В Хипотеза 1 допускаме, че рисковите предиктори на ССЗ 
(клинична тревожност, сърдечна депресия и двете измерения на 
личностов тип Д) са взаимосвързани в устойчиви симптомокомплекси на 
психосоматично повлияване на болестния процес. Както в 
предоперативния, така и в следоперативния стадии се очакват високи 
корелационни връзки между основните измерения на изследваните 
рискови фактори. Очакват се високи корелационни връзки между 
иследваните рискови фактори с водеща функция на негативната 
афективност и сърдечната депресия. 

**Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 
* Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 
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 От представените резултати на корелационния анализ можем 
да направим извода, че депресията (с нейните седем зададени 
измерения), негативната афективност и социалната инхибираност от 
личностов тип Д и клиничната тревожност са взаимосвързани в проявите 
си психологични предиктори на повлияване. Получените данни, 
онагледени на Фигура 1, демонстрират частичното потвърждаване на 
допусната от нас хипотеза. 
 
 
 Хипотеза 2. Допускаме, че по-високата изразеност на сърдечната 
депресия и клиничната тревожност са свързани с по-високи нива на 
компонентите на личностов тип Д (негативна афективност и социална 
инхибираност).  
 

За да се докаже негативното интензифициращо при тази 
факторна комбинаторност влияние на депресивните и тревожни 
симптоматични изразености спрямо определящите сърдечно-съдовото 
психосоматично отреагиране параметри на личностов тип Д, е извършен 
регресионен анализ, резултатите от който са представени в Табл. 5.  

 
Табл. 5. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на депресията с 
нейните антецеденти и тревожността върху структурните 
измерения на НА и СИ (Изследване 1). 
 

Скала* Регресионни коефициенти β ∆R2 

(%) 
Sig. 

Деп- 
ресия 

Спане Неси- 
гур- 
ност 

Наст- 
рое- 
ние 

Безна- 
дежд- 
ност 

Дезак- 
тива- 
ция 

Ан- 
хедо- 
ния 

Ког- 
ни- 
ции 

Тревож- 
ност 

Негатив- 
на афек- 
тивност 

.321**   �  � .275**  �  � .254**  �  � 10,3 ,013 

Социал- 
на инхи- 
бираност 

  � -.312**  �  �  �  � .356**  �  � 19,2 ,004 

 
     *** Резултатите са статистически значими при p < 0,001; 
      ** Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 
        *Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 
 

Получените резултати потвърждават очакванията ни за 
доминантното влияние и значение на специфичното за сърдечно-
съдовите болестни прояви разстройство на приспособеността с 
депресивна настроеност върху изразеността и патогенното 
функциониране на личностов тип Д. Комбинаторното болестно действие 
на личностов тип Д и Депресията и влиянието им върху адаптацията към 
сърдечно-съдовите интервенции се демонстрира от колекторните ефекти 
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на депресивитета върху генерализирането и хронифицирането до нивата 
на личностова диспозиционална проявеност и фиксатив на Негативната 
афективност (β=0,321).  

 
Обобщеният извод от анализа ни, потвърждаващ основното ни 

теоретично и експериментално допускане, синтезирано и чрез Хипотеза 
2, се оказа в пълен синхрон с изводите от резултатите на най-новите 
международни изследвания в тази област (Williams, L., O’Carroll, RE and 
O’Connor, R., June, 2009). Това също се препотвърждава и при 
ретестовото Изследване 2: 
 
Табл. 6. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на депресията с 
нейните антецеденти и тревожността върху структурните 
измерения на НА и СИ при данните от ретеста (Изследване 2) . 
 

Скала* Регресионни коефициенти β ∆R2 

(%) 
Sig. 

Деп- 
ресия 

Спане Неси- 
гур- 
ност 

Наст- 
рое- 
ние 

Безна- 
дежд- 
ност 

Дезак- 
тива- 
ция 

Ан- 
хедо- 
ния 

Ког- 
ни- 
ции 

Тревож- 
ност 

Негатив- 
на афек- 
тивност 

. �  �  .717*  �  �  �  �  �   � 51,4 ,000 

Социал- 
на инхиби- 
раност 

  �  �  �  �  .459**  �  �  �   � 21,1 ,001 

 
     *** Резултатите са статистически значими при p < 0,001; 
      ** Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 
       * Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 
 

 
Хипотеза 3. Индивидите, които се характеризират с по-ниски 

нива на тревожна симптоматика, ще имат по-реалистични и позитивни 
когнитивни и афективни репрезентации за болестта. 

 
Отново, за да се докаже и дефинира негативното влияние на 

тревожните прояви спрямо определящите адаптацията към сърдечно-
съдовите интервенции когнитивни и афективни репрезентации за 
болестта, е извършен регресионен анализ. При него обаче се наложи като 
независима променлива, наред с тревожността, да бъде зададена и 
депресията, тъй като направените до тук статистически анализи 
потвърдиха основното ни теоретично допускане за невъзможността 
измеренията на болестната проява да се предиктират от единствен 
фактор.  
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Табл. 7. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на клиничната 
тревожност върху когнитивните и афективни репрезентации за 
саморегулацията на оздравителния процес и адаптацията към 
сърдечно-съдовите интервенции (Изследване 1). 

Скала* Регресионни коефициенти β ∆R2

(%) 
 

F 
Sig. 
P Депресия Тревожност 

Последствия � � � � � 
Развитие във времето .351** � 12,3 7,993 ,006 
Личен контрол .647 � 41,9 41,118 ,000 
Контрол върху лечението � .327** 10,7 6,814 ,012 
Идентифицираност � � � � � 
Притесненост от болестта � � � � � 
Кохерентност .462 � 21,3 15,443 ,000 
Емоционални 
репрезентации 

� � � � � 

     *** Резултатите са статистически значими при p < 0,001; 
      ** Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 
        * Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 
 

 
Получените резултати отново препотвърждават по-силното 

предиктивно действие на депресията при спецификите на сърдечно-
съдовата болестна положеност, при които маладаптивната депресивна 
доминанта действа като колектор на негативните афективни прояви, дори 
когато са обемни и структуроопределящи като тревожността. Хипотезата 
ни се доказа частично, което важи и за данните от Изследване 2: 

 
Табл. 8. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на клиничната 
тревожност върху когнитивните и афективни репрезентации за 
саморегулацията на оздравителния процес и адаптацията към 
сърдечно-съдовите интервенции постоперативно (Изследване 2) . 
 

Скала* Регресионни коефициенти β ∆R2

(%) 
 

F 
Sig. 
P Депресия Тревожност 

Последствия � � � � � 
Развитие във времето .527** � 27,8 10.772 ,003 
Личен контрол .711 � 50,5 505 ,000 
Контрол върху лечението � .772 59,6 41.364 ,000 
Идентифицираност � .469** 22,0 7.890 ,009 
Притесненост от болестта .645 � 41,7 19.997 ,000 
Кохерентност .468** � 21,9 7.873 ,009 
Емоционални репрезентации .439*** � 19,2 6.666 .015a 
 
     *** Резултатите са статистически значими при p < 0,001; 
      ** Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 
        * Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 
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Това наложи разглеждането на подхипотезата 3.2., че 
индивидите, които се характеризират с по-ниски нива на сърдечна 
депресия, ще имат по-реалистични и позитивни когнитивни и афективни 
репрезентации за болестта (чрез двустъпков регресионен анализ). 
 
Табл. 9. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на депресията с 
нейните антецеденти върху когнитивните и афективни 
репрезентации за саморегулацията на оздравителния процес и 
адаптацията към сърдечно-съдовите интервенции (Изследване 1). 
 

Скала* Регресионни коефициенти β ∆R2 

(%) 
Sig. 

Спане Неси- 
гур- 
ност 

Настрое- 
ние 

Безна- 
дежд- 
ност 

Дезак- 
тива- 
ция 

Ан- 
хедо- 
ния 

Ког- 
Ниции 

Последст- 
Вия 

  � .358**   �   �   � -.409**   � 41,9 ,004 

Развитие  
във  
времето 

  �   �   �   � .454**   �   � 14,6 ,000 

Личен  
Контрол 

.350**   �   �   �   � .573***   � 20.6 ,000 

Контрол  
върху  
лечението 

  �   �   � .343**   �   �   � 11.8 ,008 

Иденти- 
Фицира- 
Ност 

  �   �   �   �   �   �   �   �   � 

Притес- 
неност от  
болестта 

  �   � .649*** -.300**   �   �   � 27.1 ,000 

Кохерент- 
Ност 

  � .346**   �   �   �   � .303** 26,7 ,000 

Емоцио- 
нални  
репрезен- 
тации 

  �   � .397**   �   �   �   � 15,7 ,002 

 
     *** Резултатите са статистически значими при p < 0,001; 
      ** Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 
        * Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 
 
 Най-значим фактор за афективната страна на болестното 
преживяване се оказва притеснеността от болестта (β=-0,649), което 
потвърждава едно от основните ни теоретични допускания за 
синергизираното преливащо се действие на депресивните и тревожни 
афективни прояви при сърдечно-съдовата болестна проявеност.  
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 Негативните перцепции за продължителността на болестното 
времетраене пряко повлияват адаптацията към сърдечно-съдовите 
интервенции, увеличавайки степенната изразеност и обхват на 
дезактивацията (β=-0,454). 
 
 Получените резултати (В Табл.9.) отново потвърждават 
очакванията ни за влиянието на специфичното за сърдечно-съдовите 
болестни прояви разстройство на приспособеността с депресивна 
настроеност върху функционалния характер на когнитивните и 
афективни репрезентации за болестта и верифицират напълно нашата 
подхипотеза. Това се отнася и до данните от Изследване 2. 
 
 
  
Табл. 10. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на депресията с 
нейните антецеденти върху когнитивните и афективни 
репрезентации за саморегулацията на оздравителния процес и 
адаптацията към сърдечно-съдовите интервенции постоперативно 
(Изследване 2). 

Скала* Регресионни коефициенти β ∆R2 

(%) 
Sig. 

Спане Неси- 
гур- 
ност 

Настрое- 
Ние 

Безна- 
дежд- 
ност 

Дезак- 
тива- 
ция 

Ан- 
хедо- 
ния 

Ког- 
ниции 

Последст- 
Вия 

  � .  �   �   �   �   �   �   

Развитие  
във  
времето 

  �   �   �   � . .583**   �   � 34,0 ,001 

Личен  
Контрол 

  �   �   �   �   �   �  .705*** 49,7 ,000 

Контрол  
върху  
лечението 

  �   �   �   �   �   �   .740*** 54,8 ,000 

Иденти- 
Фицира- 
Ност 

  �   �   �   � 
-.471** 

  �   �   .823*** 33,3 
49,5 

,001 
,000  

Притес- 
неност от  
болестта 

  �   �   �   �   .625***   �   � 39,0 ,000 

Кохерент- 
Ност 

  �   �   �   .648***   �   �   � 42,0 ,000 

Емоцио- 
нални  
репрезен- 
тации 

  �   �   �   �   .496**   �   � 24,6 ,005 
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 Получените резултати от ретеста (В Изследване 2.) са интригуващи 
с начина, по който, предоперативно демонстрираният акцент върху 
депресивитета и негативната афективна фиксация, се измества от 
актуализирането на вътрешния локус на контрол, чието неналичие 
предопределя проявите съвсем в логиката на базисната ни теория − на 
Безнадеждност и Дезактивация. Тоест може да се направи изводът, че, при 
един наличен съзнателен интегритет на идеята за личната роля, се 
преодолява Его-спадът, постига се ресурсивиране на годностите на индивид 
да развие успешни саморегулативни стратегии и процесите на патогенно 
болестно клъстериране на негативни психични явления се прекъсват. 
 

В аспекта на мултидименсионалния ни подход се наложи на 
следващ етап и разглеждането на подхипотезата  3.3., че индивидите, 
които се характеризират с по-ниски нива едновременно на клинична 
тревожност, сърдечна депресия и личностов тип Д диспозиционираност,  
ще имат по-реалистични и позитивни когнитивни и афективни 
репрезентации за болестта. 
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*** Резултатите са статистически значими при p < 0,001; 
** Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 
* Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 
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 Общо погледнато нашата главна изследователска хипотеза за 
съществуването на обратна връзка между депресивитета, тревожността, 
негативната афективност и социалната инхибираност на личностов тип 
Д, от една страна, и измеренията на когнитивните и афективни 
репрезентации за саморегулацията на оздравителния процес, от друга 
страна, се потвърждава от данните. Изключение правят само 
когнитивните репрезентации за Личен контрол и Контрол върху 
лечението, които са зададени като положително възприемани в 
оригиналната теоретична подплатеност на теста, но в нашия социо-
културен контекст се възприемат негативно и съответно не дават 
обратна, а права взаимозависимост. 
 
 Хипотеза 4. Предполагаме, че съществуват интериндивидуални 
и групови различия в зависимост от социокултурните особености, пола и 
възрастта.  
 От разгледаните от нас социокултурни особености – семеен 
статус, брой деца, трудов стаж, заетост и субективна преценка на 
битовите условия на живот най-съществено влияние демонстрира 
последният фактор, поради което е представен и тук. 

Субективната преценка на битовите условия на живот 
разделихме на три признака: лоши, средни и добри условия. Резултатите 
показват, че този фактор оказва статистически значимо влияние върху 
всички основни разглеждани от нас конструкти − Личностов тип Д, 
Депресия и Тревожност, при това и в рамките на извадката от сърдечно 
болни, и спрямо всички изследвани лица, разглеждани в съпоставимост.  
 
Фигура 4. Влияние на фактора Субективната преценка на битовите 
условия на живот върху тип Д личностовата изразеност при 
извадката от сърдечно-съдово болни.  
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Фигура 5. Влияние на фактора Субективната преценка на битовите 
условия на живот върху Депресията и Тревожността при извадката 
от сърдечно-съдово болни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Илюстративният материал от Фиг. 4. и Фиг. 5. показва плавната 
възходяща прогресия на патогенните психични факторни прояви (Тип 
Д, Депресия, Тревожност) спрямо прехода към негативна субективна 
оценъчност до ,,лоши” при репрезентацията за битовите условия на 
живот. Повлияването е най-значимо що се отнася до повишаването на 
перцепираната негативна афективност и симптомната изразеност на 
депресивитета. Този рядък стереометричен модел, получен при 
схематично представените резултати, изцяло потвърждава нашите 
очаквания.  
  
 
    Малко по-различно стоят нещата при повлияването на фактора спрямо 
всички изследвани лица: 
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Фигура 6. Влияние на фактора Субективната преценка на битовите 
условия на живот върху тип Д личностовата изразеност при всички 
изследвани лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     В този случай най-завишени са негативните факторни прояви на 
дименсиите на личностов тип Д при оценяването на условията като 
,,средни” (НА x=18,89; СИ x=15,12). Това може да се дължи на 
останалите обективни измерения на контролната група, както и на по-
високите нива на защитност на не поставените пред непосредствена 
заплаха за живота индивиди, които съответно са по-склонни да дават 
социално приемливи отговори на подобни въпроси, което е и българска 
характерологична тенденция по принцип.  
 
 Възможният извод от всички статистически анализи на 
обективните данни е, че се доказва допускането ни, че съществуват 
интериндивидуални и групови различия в зависимост от 
социокултурните особености, пола и възрастта.  
 

◄●► 
 

В Глава 4 (ЧАСТ ВТОРА) са изложени някои общи 
наблюдения от анализа на квалитативните данни и някои сумарни изводи 
от двата типа методики.  
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Анализ на данните от клиничното полуструктурирано 

интервю 
 

Конструираното от нас полуструктурирано интервю реализира 
целите за разкриване на интегрираните болестни репрезентации (по 
теоретичния модел на Льовентал в неговото съвременно развитие 
(Hagger, 2009; Cameron, 2010) и за интеревенирането по посока на 
разчупването и развитието на когнитивните и афективни модели за 
активация на позитивните личностови ресурси и трансформация на 
деструктивните тенденции на личността, конверзииращи болестния 
патогенезис. 

Обработката на тези данни стана посредством тематичен 
анализ на записите от интервютата (пълни аудио записи, които 
впоследствие бяха и текстово снети). Така, от по-широкото първоначално 
ръководство по проблемни области и от изработената впоследствие 
тематична карта бяха генерализирани водищите за пациентите теми:  

1. Перцептивни структури на причините за заболяването 
спрямо доминантния принцип на атрибуция, типа 
здравен локус на контрол, способността за 
възприемане на ролевата позиция на агент при 
съществените случвания в жизнената история. 

2. Харакер на личния контрол върху заболяването и 
прилаганите стратегии за придържане към 
лечебните процедури. 

3. Водещ функционален патерн на перцептивния 
интегритет на значимите житейски събития. 
Възприетост и податливост на стрес. Доминантност 
на позитивната или негативна афективност. 

4. Възможност за задаване на темпорални житейски 
пирспективи и прехвърлящи кризисния житейски 
момент личностни значимости от идейни, 
събитийни и прочие бъдещи случвания. 
 

В настоящото изложение, с оглед на доминиращата насоченост 
към мултидименсионално оглеждане на клъстерирани фактори, 
обединения от симптомокомплекси и взаимооглеждане на 
изследователски методики с различни предимства, ще бъдат описани 
само обобщените наблюдения на някои отчетливо изпъкващи 
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явления, които закономерно са регистрирани при повечето от 
интервюираните сърдечни пациенти. Тези наблюдения са подбрани и 
по своята смислова асоциативна релация на допълване и обяснителност 
спрямо изводите от статистическите анализи.   

Първо, в процеса на интервюирането впечатление прави 
постепенното и непосредствено очертаване почти при всички 
изследвани на характеристиките на личностов тип Д, който като 
личностова диспозиция е базиран върху цялостна теория за личността. 

Освен теоретизираната като основополагаща проява на 
личностовия тип Д за перцепирането на високи нива на негативна 
афективтност, която обаче не добива никакъв емоционален израз при 
социалните интеракции (Williams, 2009), при съпоставителния анализ на 
интервютата се очерта и една друга формантна на това явление 
особеност. Прави силно впечатление, че при абсолютно всички 
интервюирани естествено се стигаше до тази тяхна, определяна от самите 
тях като много характерна, особеност, че са изключително затруднени 
и притеснени да взимат самостоятелно решения, което е свързано 
реално с постоянно допитване и безкритично възприемане на мнението 
на всякакви хора, дори не от обсега на близките им и рефернтното 
обкръжение. В същото време − дори парадоксално, това се оказват хора с 
висока инициативност и действеност, сами търсещи силно 
стресовите ситуации; това са реалните агенти на случването и 
фактическите насители на отговорността. Точно в това базисно 
разминаване може да се крие и символният еквивалент на сърдечната 
функция, и тригерната точка на патофизиологичния болестен процес. 

Друга обща особеност се крие във факта, че интервюираните 
мигновено и самостоятелно задаваха трансгенерационната 
перспектива на говорене, непосредствено след отварянето на 
интервюто. 

Общо за тези пациенти е себевъзприемането им като 
напълно различни спрямо моментна преди проявата на заболяването 
(от айтем 8 на Скалата за сърдечна депресия:,,Не съм човекът, който 
бях някога”, който в повечето случаи се обговаряше многократно и в 
интервюто). В същото време не се демонстрираше склонност и готовност 
това различие да се пренесе, както се налага от обективната болестна 
ситуация, и върху поведенческия модел като цяло, и върху здравно 
свързаното поведение в частност. Тук само ще маркираме и свързаната с 
това наблюдавана през цялата им житейска история невъзможност на 
сърдечно-болните да превключват емоционално, ментално и 
поведенчески спрямо естествените императиви на различните житейски 
и социални контексти. 



37 

И при идеографичното ни изследване се доказа демонстрираната 
от пациентите характерологична склонност към рисково клъстериране 
на определени патогенни психологични фактори, в това число 
депресия, тревожност и пр., (Denollet., 2005) и при една по-обхватна 
житейска перспектива. Оттук може да се говори за типа Д като за 
колектор на негативни афекти и съдържания, спрямо които 
депресивитета и тревожността са по-скоро като перманентен отложен 
фон, който се актуализира от стресовия агент и реализира в болестната 
дезадаптивност.  

Много от пациентите споделяха, че имат лошо предчувствие за 
изхода от оперативната намеса. В хода на интервюирането ставаше ясно, 
че, освен естествените аспекти на този катастрофичен фантазъм (който 
нямаше в повечето случаи характера на убеждение), предпоставени от 
високото ниво на застрашеност, зад генезиса му се крие нещо съвсем 
обективно. По някакъв начин силно негативният афективен фон се оказа 
обединяващ веригата досегашно автодеструктивно здравно свързано 
поведение − реални неблагоприятни събития в актуалния живот на 
пациента (които тепърва предстои да бъдат разрешени) − фантазия за 
смъртта (като навременен изход). 

Информацията от интервютата даде обяснение на 
наблюдаваното при статистическите анализи явление на честа липса 
на статистически значими връзки между социалната инхибираност и 
негативните симптомни прояви на депресия, тревожност и 
дезадаптивни болестни репрезентации. 

 
Общ извод от сравнителният анализ на двете методики е 

наблюдението, че в момента на кризисната болестна манифестация най-
патогенно функционален се оказва депресивния комплекс като една по-
динамична психична проява, която се интензифицира от клъстерирането 
си с клиничната тревожност и редица други индивидуални личностни 
негативни фактори. Личностовият тип Д остава изразен и сравнително 
константен във времето, но не демонстрира значими корелационни 
връзки с другите предиктори, което се предполага и от самата му 
диспозиционна природа на постоянно, но по-умерено функционален 
личностен фиксат 

 
 
 
 

 
 



38 

 
Научна новост 

 
 Научната новост на изследователския проблем се състои най-
общо в избрания интегративен подход, който единствен би могъл да 
отчете влиянието както на рисковите, така и на протективните 
личностови фактори в аспекта на индивидуалната жизнена история и 
съответно в конкретиката на резвитието на адаптивните стратегии за 
справяне при болестната манифестация и сърдечно-съдовите 
интервенции. От гледна точка на холистичната система личност-контекст 
се съпоставят застрашаващият живота контекст на манифестирани 
личностово диспозиционни и реални телесни дисфункции и - в позитивен 
аспект - активацията на личностните ресурси за минимизация на 
заплахата, оптимизация на адаптацията при предстоящата интервенция и 
постоперативно и разглеждането на медицинската помощ като втори 
шанс в живота.  
 

Приложимост и полезност на резултатите 
 

 Резултатите от изследването, освен теоретични, имат и реална 
функционалност в клиничната практика, тъй като настоящото изследване 
е една от базите, върху основата на които се разработва цялостна 
психотерапевтична програма за пред- и следоперативна клинична 
подкрепа на оздравителния процес. Отвъд това получените резултати 
биха могли да имат теоретично и практическо приложение и в 
изключително важния аспект на превенцията на психосоматичното 
отреагиране, повишаването на личностната и здравна култура, а оттам и 
на цялостното качество на живот. 
 

Ограничения на изследването 
 
При интерпретацията на резултатите и извеждането на 

заключенията от това мултидименсионално изследване следва да се имат 
предвид някои ограничения, чест от които биха могли да бъдат избегнати 
при моделиране на бъдещи изследвания по темата и в областта като цяло. 
Първо, изследването е фокусирано върху единствена проява на сърдечно-
съдовите заболявания ‒ исхемичната болест на сърцето, а за целите на 
едни генерализирани изводи, които да могат да бъдат функционална 
основа за внедряването на конкретни подкрепи в клиничната практика и 
за оформянето на цялостни теоретични постановки в клиничната 
психология и психологията на здравето е необходимо да се проведе 
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подобно изследване и върху извадки от болни с различни сърдечно-
съдови заболявания. Второ, тепърва предстои цялостното конституиране 
и валидизиране на емпиричния ни модел по линия на допълнителното 
факторно клъстерирано обогатяване, разширяването на темпоралните 
параметри на лонгитюда, отчитането на едно по-разгърнато терапевтично 
повлияване върху промяната на съотношението между негативни 

фактори и позитивни ресурси.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
Целта на настоящия дисертационен труд и на проведеното 

емпирично изследване беше да се постави началото на изработването 
на интегративен модел на мултидименсионалното психично и 
психосоциално факторно повлияване на сърдечно-съдовите 
патофизиологични механизми с проява в исхемичния болестен процес. 
Конкретизираната целевост на това начало беше свързана с 
проверяването на влиянието на рисковите фактори за сърдечно-
съдова заболеваемост (личностов тип Д, депресия и тревожност) 
върху когнитивните репрезентации за саморегулацията на 
оздравителния процес при сърдечно-съдовите интервенции.  
 В обобщение може да се каже, че резултатите от емпиричното ни 
паралелно номотетично и идеографично изследване потвърждават 
главната ни изследователска хипотеза, свързана с дисторзивното 
влияние на негативните психични фактори върху болестните 
репрезентации и оттам − върху адаптацията към оздравителния процес. В 
същото време тези резултати дават известна яснота за някои аспекти на 
етиологичната и тригерна роля на психичните и сихосоциални фактори и 
конструкти при комбинаторната им предикция на психосоматичните 
процеси на отреагиране.  
 Този теоретичен и емпиричен синтез на ролята на предикторите 
е опит за преодоляване на тенденцията в научната литература по въпроса 
да се разглеждат отделни фактори на влияние, при което 
партикулативните изводи от действието на единичен конструкт да се 
съотнасят към личностния структурен тоталитет. Този опит обаче е в 
своето начало и конституирането и валидизирането на теоретичния 
ни и емпиричен модел тепърва предстои. 

Основна насока на бъдещата ни работа се предопределя от 
необходимостта подобен интегративен модел да оправдае и остойности 
своето съществуване, залягайки в основите на превентивно приложим и 
индивидуално функционален психотерапевтичен подход при сърдечно-
съдовото болестно отреагиране. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
 
 
1. На основата на най-новите постижения в обастта на 

психосоматиката и психологията на здравето е разработен 
оригинален мултидименсионален теоретичен модел, за 
целите на което в теоретичен план е осъществена и 
реконцептуализация на доминиращите традиционни в 
изследователската практика еднофакторни модели на 
предикция на ССЗ. В тази насока съществен принос е 
концептуализацията в рамките на доминиращия в 
психологията на здравето Саморегулативен модел в 
неговото съвременно развитие, който дава възможност както 
за предикция на сърдечно-съдовия патогенезис, така и за 
активация на личностните ресурси в оздравителния процес. 
Концептуализирани са и са изследвани ключови 
протективни психологически ресурси, които способстват за 
оптимизации на саморегулативния процес и така правят 
възможен успешния изход от болестта. 
 

2. Резултатите от реализираните в дисертационния труд 
емпирични изследвания позволяват да се обогати 
теоретичният модел на Льовентал с нови измерения. Доказва 
се, че саморегулацията зависи от промяната на развитийното 
съотношение между рисковите и протективни личностни 
характеристики. Също така, че това съотношение се променя 
във времето в полза на активацията на протективните 
саморегулативни механизми на поведението. 

 
 

3. Разработен е комплекс от първично адаптирани от нас за 
българските социокултурни условия номотетични 
инструменти за психологична оценка на различните 
измерения конкретно на сърдечно-съдовети както рискови, 
така и протективните личностни диспозиции. Формираната 
от нас батерия от въпросници съставлява най-съвременния 
инструментариум на клиничната практика в международен 
аспект. В съответствие с доминиращата в психологията на 
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здравето тенденция за конструирането на въпросници с 
кроскултурна валидност е осъществена връзка и е 
установено сътрудничество с авторите на необходимите ни 
въпросници – Й. Деноле с ,,Тип – Д Скалата – 14” (DS 14, 
2004), Дейвид Хеър със Скала за сърдечна депресия (Cardiac 
Depression Scale – CDS, 1993) (David Hare (1993) и Broadbent 
et al., 2006 с Кратък въпросник за възприемане на болестта 
(The Brief Illness Perception Questionnaire – BIPQ) (Broadbent 
et al., 2006). Това са най-новите инструменти на 
изследователската практика въобще, чиито психометрични 
възможности са начално доказани за специфичния 
социокултурен контекст, което ги прави достъпни за 
изследователската практика и у нас.  
 

4. Установените от нас закономерности от проведеното 
лонгитюдно изследване имат реален функционален излаз за 
подобряване на клиничната практика при сърдечно-съдовите 
интервенции, което се верифицира и от високата оценка, 
дадена от ръководството на специализираното в областта 
лечебно заведение, в което е проведено изследването. Част 
от изводите при анализа на резултатите са интегрирани в 
практиката на лечебното заведение. 
 

5. Получените от емпиричното изследване резултати имат 
познавателна и реална приложно-практическа ценност. 
Цялостното ни изследване многократно доказва нуждата от 
психотерапевтична подкрепа за  осъщесвяването при 
оздравителния процес на необходимия преход от 
доминацията на рисковите личностни характеристики към 
актуализацията и развитието на протективните личностни 
потенциали.   
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ABSTRACT 
 

Impact of personal psychological resources on self-regulation 
of the healing processes in cardiovascular interventions 

 
                            ,,Psychological theories are either too elegant to be  

  meaningful or too full of meaning to be elegant.”  
                                                                                    David Spiegel (1997) 2 

 
 The impact of Impact of personal psychological resources on self-
regulation of the healing processes in cardiovascular interventions has been 
studied in this thesis from a theoretical and empirical point of view. 
 The theories of Franz Alexaner on the physiological mechanisms 
which coul underline the relationship between psychology of the individual 
and organic disease have led to the development in health psychology of the 
distinction between the Type A and Type B personalities and their differential 
susceptibility to cardiovascular disease, and to comparatively recent related 
work on hostility and  cardiovascular disease. In order to produce convincing 
evidence of links between psychological dispositions and illness, to 
demonstrate the role of psychological and behavioral risk factors in the 
aetiology, pathogenesis and healing processes of cardiovascular disorders most 
recently a new personality construct – the Type D or ‘distressed’ personality, 
has been proposed based on the stable positioning of the Negative affectivity 
and the Social inhibition (Denollet, 1998a, 2000, 2005; Denollet & Van Heck, 
2001; Pedersen & Denollet, 2003). 

For the purposes of the study, a primary adaptation of the specialized 
for the cardio-vascular diseases psychological questionnaires and scales was 
conducted – Type D personality - Scale 14 (DS 14, 2004) of Denollet et al., 
Cardiac Depression Scale (CDS, 1993) of Hare et al. and Short Illness 
Perception Questionnaire (BIPQ) of Broadbent et al., 2006. 
 The present thesis expands on the ideas by incorporating research on 
other related psychological constructs that predict morbidity/mortality in CHD 
patients when assessed during and after the acute hospitalization phase. This 
work provides a outline of the following predictors in relation to CHD: cardiac 
depression, clinical anxiety, many personality factors and dispositions, 
negative affectivity and social inhibition personality dimension of the Personal 

                                                 
2 Spiegel, D. (1997). Underatanding risk assessment by cancer patients: A commentary 
on Somerfield. Journal of Health Psychology, 2, 170‐171; 
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Type D over affective and cognitive representation of self-regulation in 
healing processes.  

The empirical study has a longitudinal design and has been conducted 
in the UMPHAT “St. Ekaterina”, Sofia in two phases – preoperative phase 
(Study 1) and postoperative phase (Study 2 - retesting). In theoretical terms, 
the following is presented: 1. the transition from the traditional uni-
dimensional to the necessary multidimensional explanatory models for 
predicting the cardio-vascular pathogenesis; 2. the development of the Self-
regulation model of Leventhal for illness representations (SRM Leventhal, 
1970; Leventhal, Meyer & Nerenz, 1980; Leventhal et al., 1984; Cameron & 
Leventhal, 2003) to its contemporary enriched variations in the The strength 
model of self-regulation (Schwarzer, 2008; Hagger, 2009; Sniehotta, 2009) 
and in the Temporal Self-Regulation Model (Temporal Self-Regulation 
Theory) (Cameron, 2010; Hall et al. 2010; Salis, 2010). 
 The strength model of self-regulation is a recent approach to self-
regulation which transcends social cognitive approaches and views self-
regulation as a kind of energy or strength that is limited in capacity 
(Baumeiser, Bratslavsky, Muraven et. al., 1998, 2000). In this model, people’s 
capacity for self-regulation is considered finite with depleted resources 
resulting in self-regulatory failure unless reserves are replenished or restored 
which is the main purpose of our Therapeutic Crisis Intervention training on 
self-control tasks witch increases self-regulatory capacity. In this regard 
reveals and the humanistic purpose of our dissertation –to improve and 
emphasize the role of psychotherapeutic support during the the rehabilitatory 
process. 
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