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Относно дисертационния труд на РУМЯНА КИРИЛОВА КРУМОВА-ПЕШЕВА 
на тема “МОДЕЛ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН” 
от проф. д-р Цоньо Иванов Цонев, дмн 

І. Обща техническа характеристика.
Трудът съдържа 280 страници, с много графики, таблици и приложения.
В дисертацията авторката утвърждава възгледа, че здравето трябва да се 

третира като сложен феномен с много измерения – физиологични,  социални, 
психологични  и  духовни.  В  дисертацията  е  разгледана  и  екзистенциалната 
фрустрация  и  микросоциалната  обусловеност  на  възприемането  и 
преживяването на болестта.

Литературата  съдържа  значителен  брой  източници,  предимно  на 
латиница.  Стилът  на  дисертацията  е  ясен  и  същата  е  написана  на  хубав 
български език. 

ІІ. Характеристика по същество.
Проблемът за трансплантацията на органи е все по-актуален проблем в 

медицинската  практика  във  връзка  с  увеличаването  на  броя  на  болните  с 
чернодробна цироза и хронична бъбречна недостатъчност. Трансплантация за 
тези  болни  е  животоспасяваща,  но  очакването  на  същата  излага  болния  на 
тежък  емоционален  стрес.  Следтрансплантационният  период  довежда  до 
засилване  на  психологичната  разстроеност,  което  в  определена  степен  се 
отразява  на  психологическото  състояние  и  определя  успеха  от  проведената 
трансплантация.  Идентифицирането  и  намаляването  на  психологическите 
рискови  фактори,  свързани  с  операцията,  играе  изключително  важна  роля  в 
общия дългосрочен успех на трансплантацията. 

Целта на дисертационния труд е изграждане на модел за психологична 
работа при пациенти с трансплантация на орган. 

Изследването  обхваща  119  случая  на  пациенти  в  предоперативния  и 
следтрансплантационния период. Резултатите от проведените изследвания се 
докладват и обсъждат с екипа извършващ трансплантацията. Основен метод в 
клиничната работа на психолога е проследяване на емоционалната динамика 
при пациенти с трансплантиран орган. Тя включва: преценка на емоционалното 
състояние на пациента (страх, тревога, депресия) в предтрансплантационния и 
следтрансплантационния  период.  Психологичното  състояние  на  пациента, 
дисертантката  проследява  непосредствено  след  трансплантацията,  първия, 
третия,  шестия  месец,  първата  и  всяка  следваща  година  след 
трансплантацията. 

За  овладяване  на  тежкото  емоционално  състояние  предвид 
трансплантацията, дисертантката провежда антикризисни интервенции и други 
психотерапевтични мероприятия, които овладяват високата тревожност и ужаса 
обхванали болния се променя в поносим и контролируем страх. Справянето с 
тревогата  (“вентилирането”)  на  психичното  напрежение  е  важно  и  за 
мобилизирането на наличния потенциал на семейството, което също трябва да 
се справи с преживявания стрес. 
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Терапевтичната работа на психолога, определя привързаността на болния 
и  семейството  му  към  психотерапевта.  Това  е  особено  проявено  при 
изписването на болния от болницата, което определя и несъзнавания стремеж 
на  болния  да  се  върне  отново  в  болницата,  където  се  чувства  защитен  и 
спокоен. Важността на връзката на пациента с психолога е особено подчертана 
при  желанието  на  пациента  да  бъде  съпроводен  до  операционната  маса  от 
психолога като гаранция за сигурност и връзка с живота. Наред с тревожността и 
депресията,  които  са  основните  психологични  разстройства  в 
следтрансплантационния  период,  дисертантката  установява,  че  болните  се 
чувстват  самотни,  неразбрани,  променени и  различни  от  това  което  са  били 
преди  трансппантацията.  Овладяването  на  тази  разстроеност  изисква 
провеждане на медикаментозна антидепресивна терапия, която обаче не винаги 
е подходяща поради страничните действия на психотропните средства. Известно 
е,  че  антидепресантите,  транквилизаторите  и  другите  психотропни  средства 
често  нарушават  чернодробната  и  бъбречна  функция.  Това  определя  и 
водещото  място  на  психотерапевтичната  дейност  в  овладяването  на  страха, 
тревогата  и  депресията  при  трансплантираните.  Провеждането  на 
специализирана психотерапевтична дейност при трансплантираните намалява и 
възможността от “отхвърляне” на трансплантирания орган, тъй като депресията 
и страха носят риска от “отхвърляне”. 

Моделът на психотерапевтичната работа при трансплантираните, както и 
създадените  от  дисертантката  методики  е  принос  в  трансплантологията  и 
изисква въвеждане в обучението на психолозите, работещи в тази област и на 
психологията на трансплантираните.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Дисертационният труд на тема: “МОДЕЛ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА 

ПРИ  ПАЦИЕНТИ  С  ТРАНСПЛАНТАЦИЯ  НА  ОРГАН”  е  труд,  който  обогатява 
знанието за  психологичната картина за  боледуването  на болните с  хронична 
бъбречна  и  чернодробна  недостатъчност.  Предстоящата  трансплантация  на 
орган  при  тях  е  тежък  емоционален  стрес,  овладяването  на  който  определя 
успеха от трансплантацията и изисква компетентна психотерапевтична помощ. 

Считам, че дисертационния труд отговаря на изискванията за докторска 
дисертация  и  убедено  предлагам  на  научното  жури  да  присъди  научната  и 
образователна степен “доктор” на РУМЯНА КИРИЛОВА КРУМОВА-ПЕШЕВА.

Член на НЖ:
/проф. д-р Цоньо Иванов Цонев, дмн/
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