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ВЪВЕДЕНИЕ

Трансплантацията  на  органи  е  сравнително  нова  медицинска  практика  в 
България. Тя е единствен шанс за излекуване и продължаване на живота за голям брой 
пациенти.  Присаждането на черен дроб и бъбрек през последните  години е една от 
важните  насоки  в  работата  на  медицинския  персонал  в  Университетска  болница 
“Лозенец”.  Болните,  очакващи трансплантацията  на  орган,  са  в  тежко  здравословно 
състояние.  Тяхното  заболяване  има  терминален  характер.  Операцията  за  тях  е 
животоспасяваща. Очаквайки трансплантацията, те са изложени на голям емоционален 
стрес.  В  следтрансплантационния  период  също преживяват  различен  род  тревоги  и 
травматични моменти. Психологическата работа при тези пациенти играе важна роля 
във всички етапи на медицинската процедура. Тя се изразява в психологическа оценка 
и  психологическо  консултиране  в  предтрансплантационния  период  и 
психотерапевтична работа в следтрансплантационния период. 

Идентифицирането и намаляването на психологическите рискови фактори може 
да играе важна роля в общия дългосрочен успех на трансплантацията.

ЦЕЛ  на  дисертационния  труд  е:  изграждане  и  представяне  на  МОДЕЛ  за 
психологическа работа при пациенти с трансплантация на орган.

             ЗАДАЧИ:

1. Създаване на МЕТОДИКА за психологическа оценка на пациентите, очакващи 
трансплантация на орган.

2. Създаване  на  МЕТОДИКА  за  проследяване  на  емоционалната  динамика  при 
пациентите с трансплантация на орган.

3. Създаване на МЕТОДИКА за психотерапевтично проследяване на пациентите с 
трансплантация на орган.

4. Представяне  на  опита  от  психологическата  и  психотерапевтична   работа  с 
пациенти с  трансплантация и с  пациенти,  очакващи трансплантация на черен 
дроб и бъбрек.

5. Сравнителен анализ на базата на трите методики между двете групи пациенти – 
пациенти с чернодробна и пациенти с бъбречна трансплантация

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Изследването  обхваща  119 случая  на  пациенти  в  предоперативния  и  в 

следтрансплантационните периоди на процедурата по присаждане на органи.

Таблица 1
МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩ БРОЙ 

ОБЩ БРОЙ СЛУЧАИ 78 41 119

ОБЩ  БРОЙ 
ПАЦИЕНТИ, 
ОЧАКВАЩИ 

54 25 79



ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ПАЦИЕНТИ,  НА 
КОИТО  Е 
ИЗВЪРШЕНА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

25 15 40

ПАЦИЕНТИ  С 
ЧЕРНОДРОБНА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

9 6 15

ПАЦИЕНТИ  С 
БЪБРЕЧНА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

16 9 25

Всички  пациенти,  които  очакват  чернодробна  трансплантация,  са  с  диагноза 
“чернодробна цироза”(48%),  а  всички,  които очакват  бъбречна трансплантация,  са  с 
диагноза “хронична бъбречна недостатъчност-терминален стадий”(52%).

При двете  групи  пациенти  заболяването  е  продължително.  При пациентите  с 
чернодробна  цироза  преобладават  тези,  при  които  болестта  е  открита  сравнително 
скоро. При другата група болните са в по-голямата си част от повече години в диализа.

Фигура 1

Разпределението по пол е - 34%  жени и 66%  мъже. 



Фигура 2

Основната  МЕТОДИКА  на  изследването  и  на  психологическата  оценка  на 
пациентите преди предстоящата трансплантация на орган е ПОЛУСТРУКТУРИРАНО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИНТЕРВЮ. То е конструирано специално за целта и съдържа 
седем рубрики.  Рубриките  са подчинени на общи критерии за оценка,  но отчитат  в 
голяма  степен  индивидуалните  различия  и  особености  на  пациентите.  С  тази  цел 
основната  форма  на  интервюто  е  полуструктурирана.   Психологическата  оценка  се 
представя под формата на ПРОТОКОЛ.  Протоколът се изготвя на базата на голям брой 
консултации с  пациента  в  продължителен  период от  време.  Не е  еднократен  акт,  а 
отчита и проследява психодинамиката на състоянието болните в целия предоперативен 
период.

Полуструктурираното  психологическо  интервю  съдържа  седем   рубрики  – 
паспартна част; история на заболяването; отношение на пациента  към предстоящата 
трансплантация; капацитети  на  пациента  да  говори за  болестта,  рисковете,  смъртта, 
бъдещето; когнитивни функции; личностна структура; психосоциална свързаност.

Диагностиката,  която  се  провежда  в  консултативния  процес  в 
предтрансплантационния  период,  не  включва  използването  на  стандартизирани 
психометрични процедури по следните причини:

- позицията на психолога към пациента е консултативна и психотерапевтична и 
приемането на друга допълнителна позиция  съдържа риск от ролеви конфликт

- пациентите  проявяват  съпротива  при  попълването  на  тестови  методики. 
Възприемат  ги  като  оценъчна  процедура,  при  която  съществува  опасност  да 
бъдат  отхвърлени  като  кандидати  за  трансплантация  по  психологически 
причини

- в  повечето  случаи  тестовете  предлагат  „моментна  снимка”на  състоянието  и 
особеностите  на  болния.  В консултативния  и  психотерапевтичен  процес  има 
възможност  за  проследяване  на  всички  психологически  параметри  в  тяхната 
динамика. В този смисъл предлаганата диагностична оценка е по-информативна 
за нашата работа.



Протоколът  от  полуструктурираното  интервю  за  психологическа  оценка  на 
пациентите,  очакващи  трансплантация  на  орган,  завършва  със  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Заключението съдържа в синтезиран вариант описание на особеностите на личността 
на  болния,  отношението  и  нагласата  му  към  заболяването  и  трансплантацията, 
отразяване на емоционалното състояние и емоционалната динамика и др. 

Данните от проведената психологическа оценка се представят пред лекарския 
екип  с  цел  по-пълно  запознаване,  отчитане  и  съобразяване  с  индивидуалните 
особености  на  пациента.  Заключението  включва  и  препоръки,  съобразени  с 
потребностите на болния. Препоръките  се дават с цел  подпомагане на пациента от 
страна на лекаря и с цел оптимизиране на комуникацията “лекар – пациент”.

ВТОРИЯТ  основен  инструмент  в  клиничната  работа  е  МЕТОДИКА  за 
проследяване на емоционалната динамика при пациентите с трансплантация на орган.

Методиката обхваща всички етапи на процедурата по присаждането на орган. 
Включва  преценка  на  емоционалното  състояние  на  пациента  в 
предтрансплантационния  и  следтрансплантационния  период.  Отнася  се  до 
депресивните и тревожни аспекти на тези състояния. Това дава възможност да бъде 
проследено  развитието  на  емоционалните  процеси  при  всеки  отделен  случай. 
Резултатите се представят в табличен и графичен вид, както и описателно за всеки един 
момент.

Методиката включва проследяването на пациента по следните параметри:

- Елементи  и  равнище  на  тревожност:  тревога,  страх,  безобектен  ужас, 
напрежение, обърканост, болка.

- Елементи и равнище на депресивност: потиснатост, апатия, липса на енергия, 
усещане  за  безпомощност  и  безперспективност,  умора,  самота,  безсъние, 
проблеми в съня, кошмари, безапетитие, промени в сексуалния живот, суицидна 
нагласа.

- Елементи на по-тежка емоционални проблематика: хипохондрични състояния, 
панически състояния, други.

Посочените  емоционални  преживявания  и  състояния  са  изведени  изцяло  на 
базата на клиничната практика с пациентите.  Те са споделяни и описвани от самите 
болни  във  всеки  отделен  случай.  Обобщени  са  и  са  предложени  на  проверката  на 
практическия опит. По тази причина са избрани точно тези усещания и чувства.

Емоционалното състояние на пациента се описва по посочените параметри за 
всеки  отделен  етап  от  процедурата.  Това  позволява  съпоставимост  на  данните  и 
отчитане на емоционалните преживявания в тяхната динамика и развитие.

ТРЕТИЯТ основен  работен  инструмент  е  МЕТОДИКА за  психотерапевтично 
проследяване  на  пациента  след  процедурата  по  трансплантация  на  орган.  Тази 
методика  е  създадена  специално  за  целта  и  се  представя  също  под  формата  на 



ПРОТОКОЛ. Тя е изградена на базата на няколко основни критерия от гледна точка на 
психоаналитичната парадигма: 

-  СИМПТОМИ  –  наличие  или  отсъствие  на  симптоми,  характер  и 
особености на симптоматиката, символични значения,

- КОНФЛИКТИ – отразяване на  вътрешнопсихичните  конфликти  на пациента, 
равнище на конфликтността,

- СТРАХОВЕ – вид, особености, динамика и интензивност на страховете,
- ОТНОШЕНИЯ  С  ОБЕКТИТЕ  –  особености,  вътрешна  динамика,  външни 

измерения, наличие или отсъствие на конфликти в обективната реалност,
- ЗАЩИТНИ ОПЕРАЦИИ – тип психична защитна дейност,  защити и тяхната 

проява като съпротиви в психотерапевтичния процес,
- ПРОБЛЕМИ  –  с  какви  ситуации  се  “сблъсква”  пациентът  във  външната 

реалност, които преживява като проблеми и как се справя с тях, механизми на 
справяне,

- РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – по какъв начин болният се реадаптира към семейството 
си,  към  близките  обкръжения,  професионална  реинтеграция,  качество  на 
живота.

Протоколът  отразява  състоянието,  критичните  моменти,  особеностите  и 
развитието на пациента в различните периоди след трансплантацията на орган, както 
следва:

- непосредствено след трансплантацията (до 72-ия час)
- през първия месец след трансплантацията
- през първите три месеца след трансплантацията
- през първата година след трансплантацията
- през следващите години след трансплантацията.

Протоколът  се  изготвя  на  основата  на  психотерапевтичната  работа  и  отразява 
психодинамичните  специфики  и  “движения”  на  пациента  и  на  психотерапевтичния 
процес.

Тук въвеждаме понятието „страх от анихилация и смърт“, което при пациентите, 
очакващи трансплантация на орган и при трансплантираните  пациенти е от особена 
важност. Този страх при болните е свръхакцентиран и го разглеждаме и проследяваме 
отделно и целенасочено.

Всички рубрики на ПРОТОКОЛА се попълват за определени периоди от време и 
отразяват критичните моменти и развитието на пациентите през различните времеви 
интервали.

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ

При  пациентите,  които  се  нуждаят  от  трансплантация  на  орган,  или  са   с 
осъществена трансплантация, се провежда психологическа и психотерапевтична работа 
от  гледна  точка  на  психоаналитичната  перспектива.  Основният  метод  е 
психоаналитичната психотерапия. Психотерапевтична работа като цяло се осъществява 
предимно  в  рамките  на  следтрансплантационния  период  и  след  изписването  на 
пациента от болничната институция, на амбулаторен принцип.



 В  периода  преди  трансплантацията  на  орган  се  провежда   психологическо 
консултиране.  То  има  характер  на  антикризисна  работа.  Пациентът  е  в  тежко 
емоционално състояние. Усеща витална застрашеност. Пред него стои въпросът как да 
се  съхрани  физически  и  психически  в   толкова  трудна  ситуация,  как  да  понесе 
възможно  по-лесно  неяснотата  и  неизвестността.  В  тези  моменти  могат  да  бъдат 
предложени антикризисни интервенции от рода на дебрифинг. Тези интервенции са в 
състояние  да  съдействат  на  болния  да  овладее  високата  тревожност,  да  осъществи 
контрол върху болката, да я направи по-поносима. Назоваването на огромната заплаха, 
превръщането на безобектния ужас в нормално поносим и контролируем страх – това е 
целта на тази професионална намеса. Тя е насочена и към близките на пациента, към 
неговото семейство, което също е застрашено емоционално и често не е в състояние да 
се  погрижи  адекватно  за  болния.  Справянето  с  тревогата,  “вентилирането”  на 
психическото напрежение, мобилизирането на наличния потенциал на семейството да 
се  справи  –  това  е  важна  насока  на  психологическата  работа  с  близките. 
Психологическата  функция се изразява  и в това да улесни взаимодействията  между 
членовете на семейството, да помогне за по-добрия обмен в една тежка ситуация на 
заплаха, да улесни предоставянето на подкрепа за пациента.

При работата с този вид пациенти емоционалната включеност на персонала е 
висока. Психологическото консултиране на всички ангажирани специалисти по темата 
за  трансплантацията  на  органи  може да  подпомогне  тяхното  справяне  със  стреса  и 
тревожността и да повиши  професионалната им ефективност.

Друга  важна функция на психологическата  работа е  посредничеството между 
пациента и лекаря. В много случаи тази комуникация може да бъде оптимизирана и 
това да улесни лечението и възстановяването на болния. Често лекарят “спестява” на 
болния факти, които са от съществено значение, с цел да не го “натоварва” психически. 
Точно тези факти могат да бъдат важни за емоционалното справяне на пациента и да го 
направят  по-колаборативен  при  цялата  специфика  на  индивидуалните  различия. 
Пациентът често не се осмелява да задава важни въпроси, които го вълнуват. Смята, че 
лекуващият лекар му казва всичко, което е необходимо да знае. В него остават много 
неясноти, които повишават напрежението и тревожността му.

Основните насоки на психологическата и психотерапевтична работа са:

- към ПАЦИЕНТА в предтрансплантационния и в следтрансплантационния 
период,

- към СЕМЕЙСТВОТО на пациента,
- към ПЕРСОНАЛА на болничната институция.
Психоанализата ни дава възможност да разбираме пациента, неговите страхове, 

опасения и желания, неговите трудности в стремежа да преодолее загубата и да намери 
начините да живее ефективно.

В психоаналитичната работа изследването и лечението съвпадат. 



Този подход дава възможност психотерапевтичната работа и диагностиката на 
пациента  да  вървят  успоредно  с  емоционалната  и  личностна  динамика  и  да  се 
коригират взаимно.

СОБСТВЕНИ КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ

Трансплантацията на орган е едно от най-тежките психотравматични събития в 
живота  на  човека.  Съдържа  огромна  възможност  и  редица  рискове  за  пациента. 
Болните и техните семейства преминават през  трудни моменти, излагащи на  голямо 
изпитание  психическото  им  функциониране.  Травматичните  ситуации  провокират 
огромна  тревожност  и  напрежение,  които  психичният  апарат  трудно  може  да 
„преработи”.  Зигмунд  Фройд  в  своите  възгледи  за  тревожността  свързва 
психотравматичната  ситуация  с  първородната  травма.  Според  него  раждането  е 
прототип  на  всички  следващи  психотравмени  моменти.  Психичният  апарат  е 
преизпълнен с възбуди, които не може да побере и усвои, както и да се справи с тях. 
Психиката  има  способността  да  „произвежда”  тревожност  във  всяка  ситуация, 
съдържаща  заплаха  за  човека  –  външна  и  вътрешна.  Това  е  сигнална  тревожност, 
включваща се автоматично, за да ни „предупреди”, че е възможно да се случи травма. 

При хората,  които очакват трансплантация на орган, сигналната тревожност е 
изключително висока и почти непрекъснато „включена”. Пациентът очаква операцията 
като спасение, но е информиран и знае евентуалните рискове, произтичащи от нея. Той 
трудно  може  да  толерира  неяснотата,  фрустрацията  и  напрежението.  Почти  няма 
възможност да „изключи” тревожността, която сигнализира и алармира за една почти 
постоянна заплаха.

ПЕРИОД НА ОЧАКВАНЕТО

Предтрансплантационният  период  за  всеки  отделен  пациент  има  различна 
продължителност. Обикновено тази продължителност е от няколко месеца до няколко 
години. Това е времето, в което болният вече е наясно, че единственият му шанс за 
оцеляване  и  продължаване на  живота  е   трансплантацията.  В този период той  е  на 
поддържащо  лечение,  обхващащо  прием  на  медикаменти,  често  провеждане  на 
изследвания и в повечето от случаите – множество хоспитализации. При пациентите, 
които  очакват  трансплантация  на  бъбрек,  поддържането  на  живота  е  свързано  с 
постоянната хемодиализа.

Сериозна психическа травма се оказва осъзнаването на факта на необходимостта 
от присаждане на органа. Информацията за това при пациентите с чернодробна цироза 
е изненадваща и шокираща. Болният и неговото семейство узнават,  че всички други 
начини и средства за лечение са изчерпани. Още повече, че в голям брой от случаите 
самият  факт  на  болестта  идва  неочаквано  и  внезапно.  Болните,  които  са  на 
хемодиализа, възприемат трансплантацията като защитна мярка пред темата за смъртта.

Пациентите споделят, че заболяването им е открито случайно, покрай някакъв 
друг повод на клинично изследване. Същинското емоционално приемане на болестта е 



доста труден психически процес, който включва редица защитни маневри. Минава през 
съмнението, недоверието, отричането, страха и ужаса. 

Таблица 2

Пациенти  с  бъбречна 
трансплантация

Пациенти  с  чернодробна 
трансплантация

Период  –  преди  предстоящата 
трансплантация

Здравословното  състояние  в 
продължение  на  годините  в 
хемодиализа се влошава

Здравословното  състояние  се 
влошава бързо и прогресивно

Постепенно  се  изолират  от 
всякакъв вид социални контакти 
и социални активности

Рязко се изолират от 

всякакъв вид социални контакти 
и социални активности

Все  по-трудно  с  течение  на 
времето понасят процедурите на 
хемодиализата

Все  по-трудно  с  течение  на 
времето  понасят 
продължителните  и  чести 
хоспитализации

Усещат постоянна тревожност за 
състоянието и живота си

Усещат  непрекъснато  витална 
застрашеност

Постепенно се инвалидизират Бързо се инвалидизират

Трансплантацията  в  повечето 
случаи не е спешна 

Трансплантацията  в  повечето 
случаи  е  спешна  и 
животоспасяваща 

Възприемат  трансплантацията 
като  далечна  перспектива  във 
времето

Възприемат  трансплантацията 
като неотложна перспектива

Идеята  за  трансплантацията  е 
защитна  стратегия  пред  темата 
за смъртта

Идеята  за  трансплантацията  е 
единствена  възможност  за 
оцеляване

Тези различия са доста съществени и правят предтрансплантационния период 
при двете групи пациенти различен. 

При пациентите с чернодробна цироза виталната застрашеност и спешността са 
водещи.  При пациентите  с  хронична  бъбречна  недостатъчност  – терминален  стадий 
водеща  е  темата  за  постепенното  разрушаване  и  умиране.  Тези  особености  дават 
отражение  и  определят  особеностите  на  емоционалната  динамика,  през  която 
пациентите преминават. 



При  очакващите  чернодробна  трансплантация  опасността  за  живота  е  силно 
изразена  и  усещането  за  безобектен  ужас  е  високо.  При  очакващите  бъбречна 
трансплантация  постоянната  тревожност  е  сериозно  изразена.  Особеностите  на 
предтрансплантационния  период  впоследствие  дават  важно  отражение  върху 
справянето в по-късните периоди след присаждането на органа.

Таблица 3

Пациенти  с  бъбречна 
трансплантация

Пациенти  с  чернодробна 
трансплантация

Период –  непосредствено  преди 
трансплантацията

Усещат  огромна  умора  и 
свръхнапрежение от процедурите 
на хемодиализа

Изпитват  огромен,  безобектен 
ужас и заплаха за оцеляването си

Изпитват  обърканост  и 
колебания

Нямат  колебания,  но  изпитват 
огромен неопредметим страх

Изпитват  огромен  страх  при 
попълване  на  бланките  за 
информирано  съгласие,  при 
обсъждането на рисковете

Имат  потребност  често  от 
съпровождане  до  операционната 
зала

Амбималентност на решението Категоричност на решението

Характерно  за  пациентите  с  бъбречна  недостатъчност  е,  че  в  много  случаи, 
непосредствено  преди трансплантацията,  изпитват  амбивалентност  по отношение  на 
самата операция. Склонни са да се откажат. Чувстват се раздвоени и объркани. Сякаш 
решението им не е категорично. При повечето от пациентите присаждането на орган 
стои  като  далечна  перспектива.  Когато  то  стане  реален  факт,  те  се  оказнат 
неподготвени за него.  Реагират  с  огромна изненада  и  огромен стрес.  При бъбречно 
болните  алтернативата  идва  от  идеята  за  поддържането  на  живота  посредством 
хемодиализата.

Пациентите с чернодробна цироза са категорични в предоперативния момент. Те 
нямат  съмнения  и  колебания.  Изборът  им  е  предопределен  от  липсата  на  друга 
алтернатива. 

В   моментите  на  очакване  и  пациентите,  и  техните  семейства  имат  особено 
голяма нужда от подкрепа и разбиране. Често се появява феноменът на “щаденето” – да 
не се говори по този въпрос, за да се  щади болният. Това е неефективна стратегия, 
защото пациентът има особена нужда да говори, да споделя очакванията и опасенията 



си.  В  други  случаи  е  характерна  другата  крайност  –  прекаленото  говорене  и 
експлоатиране на темата, което също е в състояние сериозно да повиши тревожността и 
напрежението. При много пациенти е затруднена експресията на чувствата и те имат 
трудности да отреагират поне част от кумулативния стрес. Тенденцията към затваряне 
в себе си, към изолация също затруднява психическото справяне.

ПСИХОТРАВМАТИЧНИ МОМЕНТИ при пациентите са:

- Диагностициране на заболяването

- Трансплантацията  на  орган  –  единствена  възможност  за  продължаване  на 
живота

- Дилемата: в България или в чужбина

- Проблемът с донорството

- Въпросът за спешността на операцията

- Периодът на очакването 

- Сънищата и мистичната връзка с донора

ПАЦИЕНТЪТ И БОЛНИЧНАТА ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕНОСНИ ПРОЦЕСИ

Връзката с болницата става много значима и с голямо влияние върху справянето 
на пациента. В много случаи болничното заведение има „удържаща” функция /теорията 
на обектните отношения/. Удържащата  функция се изразява в това да може да поеме в 
себе си и да понесе  тревогите на пациента, неговите болки и здравословни проблеми и 
заедно с това да гарантира сигурност и спокойствие. 

В първоначалния период,  когато болният се среща с институцията,  той търси 
предимно  гаранции  и  успокоение.  Очаква  да  му  се  дадат  оптимистични  насоки  и 
перспиктиви. Стреми се да предизвика съчувствие и ангажимент. За него конкретното 
болнично  заведение  е  последната  надежда  за  оцеляване.  В  следващите  периоди  се 
развива  силно  чувство  на  ПРИВЪРЗАНОСТ  към  болничното  заведение.  Пациентът 
започва да разчита изцяло на лекуващия екип,  да очаква операцията като магическо 
решение на своя проблем. Той влиза в близки отношения с много хора от персонала. 
Привързва  се  към  тях.  Те  стават  постоянна  и  важна  част  от  неговия  живот.  След 
трансплантацията  привързаността  на  пациента  към  институцията  се  превръща  в 
ЗАВИСИМОСТ, която е трудно преодолима във времето. Изисква сериозна психическа 
преработка, за да съумее болният да продължи живота си автономно. Отделянето от 
болницата става сериозен проблем за болния. Той започва да чувства, че не може без 
нея. Тя му дава живот и всичко необходимо – поддържане, лекарства, грижи, внимание. 
Когато  се  отдалечи  от  болничното  заведение,  пациентът  започва  да  се  чувства 
несигурен и свръхтревожен. Понякога развива панически пристъпи след изписването 



си от  болницата.  Има случаи,  в  които  несъзнавано  се  стреми да  се  върне отново в 
болницата, където се чувства защитен и спокоен. В символичен смисъл ситуацията на 
изписване  може  да  бъде  свързана  с  отделянето  при  едно  повторно  раждане.  Често 
пациентите споделят това усещане за нов живот и ново раждане след операцията.  В 
този  аспект   можем  да  свържем  процеса  в  метафоричен  план  с  прекъсването  на 
ПЪПНАТА ВРЪВ.  Сепарационната тревожност е доста висока.

 Отделянето от тази зависимост и от болницата е труден психически процес, в 
който  психотерапевтичната  работа  има  важно  участие.  Тя  помага  на  пациента  да 
преработи  елементите  на  зависимо  чувство  и  поведение,  да  изгради  едно  по-
еманципирано отношение и усещане. Трите функции на болничната институция спрямо 
пациента, които са предмет на клиничното наблюдение, могат да бъдат следните:

- Удържане на тревожността и страха
- Зависимост от болницата и персонала
- Привързаност към болничната среда.
КОНТРАПРЕНОСНИ ДВИЖЕНИЯ
При  досега  с  едно  огромно  страдание,  отнасящо  се  до  съхраняването  и 

продължаването на живота, могат да бъдат описани различни емоционални реакции. В 
самото начало на работата по трансплантациите персоналът на болницата, ангажиран с 
тези  болни,   реагираше  много  емоционално  и  живо  към всеки  пациент.  Особено  в 
моментите,  непосредствено преди и след операциите,  всички специалисти на всички 
нива  проявяваха  интензивно  внимание  и  съчувствие.  Емпатичното  отношение  се 
проявяваше като прекалено дълги разговори, подаръци за болните, свръхобгрижване. 
Хората от персонала плачеха с пациента, споделяха с него лични неща, успокояваха го 
и  го обнадеждаваха  прекомерно.  Те  се  страхуваха  прекалено  за  всеки пациент и се 
надяваха  заедно  с  него.  Темата  за  трансплантацията,  за  живота  и  смъртта,  за 
собствените  ни  ограничения  провокираше  и  активираше  личните  психотравматични 
моменти за всеки човек, независимо от професионалната му роля.

 Този първоначален момент, който се отнася повече до първите случаи, може да 
бъде  наречен  „романтичен  период”  в  работата  по  трансплантациите.  Персоналът 
търсеше психологически консултации прекалено активно, което беше провокирано от 
тежката  проблематика  на  случаите.  Темата  за  трансплантациите   „събуждаше” 
неосъзнатата  емоционалност  при  докосването  до  собствената  ни  уязвимост  и 
преходност.  Всеки  реагираше  на  базата  на  личните  си  тежки  психотравматични 
моменти,  загуби  и  болки.  Много  хора  от  перснала  се  чувстваха  разстроени, 
разтревожени,  отчаяни.  Приемаха  проблемите  на  пациентите  изключително  лично. 
Постепенно,  с напредването на работата и с преминаването в периодите на рутинна 
практика, настъпваше външно успокоение сред персонала и по-спокойно приемане на 
личните драми и състояния на пациентите.   Психологическата работа беше насочена 
към стабилизиране на ефективните защитни стратегии, чрез които хората от персонала 
да съумяват да се съхранят.

Психологическото  консултиране  е  насочено  към  това  да  подпомогне  екипите  в 
диференцирането на различните емоционални състояния. Важно е тези състояния да 



бъдат вербализирани и отреагирани в голяма степен. Споделянето в екипната работа 
също е от съществено значение за това персоналът да се съхранява психически и да 
изпълнява ефективно задълженията си.

СЪПРОВОЖДАНЕТО ДО ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА при някои пациенти е от 
особена важност. В такива случаи е необходимо психологът да е до тях като гаранция 
за връзка с живота и като гаранция за сигурност.

РОЛЯ НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА РАБОТА КАТО АНТИДЕПРЕСАНТ

При всички случаи след трансплантацията, когато тревожността е в по-умерени 
и поносими граници, пациентите навлизат в депресивната фаза. При различните болни 
това се случва в различни етапи на следтрансплантационния период. При някои то е 
непосредствено след изписването, когато останат сами и усещат огромна празнота и 
самотност, чувстват се неразбрани от близките си, чувстват се променени и различни от 
това,  което  са  били.  В  други  ситуации  се  срещат  със  съжалението  на  другите,  с 
подценяването,  с  прекомерното  щадене  и  обезценяване.  Имат  и  поводи,  които 
провокират депресивитета и изчерпването да станат приоритет, да завладеят психичния 
апарат. 

Пациентите  взимат  голям  брой  медикаменти  след  трансплантацията. 
Включването  на  антидепресанти  невинаги  е  подходящ  и  желан  избор. 
Психотерапевтичната  работа  може  да  помогне  на  пациента  да  преодолее  тежките 
тревожни  и  депресивни  състояния,  без  да  достига  да  продължителни  периоди  на 
отчаяние и самота, без да реагира с остри стресови реакции, посттравматично стресово 
разстройство и др. /МКБ-10/

Психологическата  работа  и  психотерапевтичните  интервенции  помага  на 
пациентите:

- да преработят тежките психотравматични моменти

- да съумеят по-ефективно да контролират болката

- да толерират по-лесно неяснотата и неизвестността

-  да мобилизират своя психичен потенциал и да започнат да се справят

- да интегрират постепенно факта на трансплантацията като част от образа за себе си

-  те  са  вид  превантивна  мярка  срещу  развиването  на  остри  стресови  реакции, 
посттравматично стресова разстройство, тежки депресивни състояния. 

ПРОБЛЕМИТЕ  НА  ПАЦИЕНТИТЕ  СА:  физическо  оцеляване,  физическо  и 
психическо интегриране на чуждия орган, намиране на нова идентичност, на нов образ 
за себе си, откриване на втори шанс, „ново раждане“, изграждане на ново отношение 
към  тялото,  стабилизиране  на  сексуалния  идентитет,  създаване  на  нова  близост  и 
взаимна зависимост, реадаптация и ресоциализация.



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ в Модела на психологическа работа са:

• Психологическа оценка

• Психологическо консултиране

• Психотерапевтична работа

РОЛЯ  НА  ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА  РАБОТА  ПРИ  ПАЦИЕНТИТЕ  С 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН

1.  Пациентите  се  чувстват  по-подготвени  психически  за  предстоящото  и  не 
изпадат в емоционални кризи на колебанието.

2. Комуникацията “лекар-пациент” е по-ефективна и пациентът е значително по-
колаборативен.

3.  Болният  възприема  по-голям  обем  конкретна  информация  относно 
процедурите по трансплантацията на орган.

4. Пациентът е по-информиран относно следтрансплантационния период, което 
го прави по-готов да понесе психически този период. 

5. Психологическата оценка дава възможност на лекуващия екип да знае какви 
емоционални и поведенчески реакции може да очаква.

6.  Психологическата  оценка  дава  възможност  да  се  прецени  кога  е  най-
подходящия момент за психотерапевтична работа с пациента.

7. Психологическата работа помага на семейството на пациента да  му партнира 
и да го подкрепя по подходящ начин.

8. Психологическата работа помага на семейството на пациента да преодолява 
различните периоди на процедурата по трансплантацията на орган.

9.  Психологическата  функция  създава  чувството  за  връзка  и  приемственост 
между различните компоненти на процедурата по присаждането на органа.

10. Психологическите намеси помагат за редуциране броя на хоспитализациите 
и за здравословното и емоционално стабилизиране на пациента.

ПАЦИЕНТИ,  ПРИ  КОИТО  НЕ  Е  ПРОВЕЖДАНА  ДОСТАТЪЧНО 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА показват:

- повишена склонност към развиване на панически състояния

- повишена  склонност  към  развиване  на  тежки  тревожни  и  депресивни 
състояния



- повишена склонност към прием на психотропни медикаменти

- повишен брой хоспитализации в следтрансплантационния период

- по-трудно преодоляване на зависимостта от болничната институция 

- изразени хипохондрични нагласи

- сериозни  проблеми  в  близостта  и  интимността  с  голям  риск  от  развод  и 
раздяла

- сериозни  трудности  в  реадаптацията  и  в  последващата  професионална 
реализация.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАИ

Предлагаме  два  случая  на  пациенти  –  с  чернодробна  и  с  бъбречна  трансплантация, 
които илюстрират психодинамиката на проблемите, преживяванията и промяната при 
двете групи болни. 

МЕТОДИКА  ЗА  ПСИХОЛОГИЧЕСКА  ОЦЕНКА  НА  ПАЦИЕНТИТЕ, 
ОЧАКВАЩИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 

СТЕПЕН  НА  ИНВАЛИДИЗАЦИЯ  /последици  от  тежестта  на  заболяването 
върху функционирането на пациента и върху психическото му състояние/

Повече от половината от пациентите са с пълна степен на инвалидизация. Те не 
работят. Изолирани са от всякакъв вид социални контакти и социални активности. Това 
особено се отнася до болните с чернодробна цироза,  тъй като тяхното здравословно 
състояние е сериозно влошено. 

Голяма част от пациентите с бъбречно заболяване все още поддържат, макар и 
ограничено,  общуване с  други хора.  Продължават да се занимават с  професионална 
дейност, макар и при променени условия.

При пациентите с чернодробно заболяване инвалидизацията е по-изразена. При 
повечето  от  тях  последиците  от  тежестта  на  заболяването  са  сериозни  и  не  им 
позволяват да упражняват каквато и да било професионална дейност.

При  пациентите  с  хронична  бъбречна  недостатъчност  наблюдаваме  по-голям 
брой  хора,  отколкото  при  другата  група,  с  частична  инвалидизираност.  Това  са 
предимно болни, при които заболяването е открито сравнително скоро и те отскоро са 
на хемодиализа. Все още се чувстват в състояние да работят и да се срещат с други 
хора.

При  пациентите  с  чернодробна  цироза  инвалидизацията  настъпва  в  повечето 
случаи рязко. Те се влошават бързо. Чувстват се зле физически и се изолират от всичко 
и от всички.



Фигура 3

НАСОЧВАНЕ

В повечето от случаите пациентите с чернодробна цироза са носачени от друго 
болнично заведение. Това насочване често се налага при изчерпване на възможностите 
за  лечение  и  поддържане  на  състоянието  на  болния.  Другият  мотив  за  насочване  е 
необходимостта от трансплантация на орган. Постъпването на пациента в болничното 
заведение,  в  което  ще  се  извърши  трансплантацията,  дава  възможност  за  прецизна 
диагностика и консултиране.  Създава добри възможности за психологическа работа. 
Болният  привиква  към  атмосферата  в  болницата.  Осъществява  добри  терапевтични 
контакти с лекуващия екип. Започва подготовката си за предстоящата операция.

През последните години все по-активно участие при насочването на пациентите 
взима  Изпълнителната  агенция  по  трансплантациите.  В  тези  случаи  болният  идва, 
непосредствено  преди  операцията  и  това  ограничава  времето  и  обема  на 
психологическата работа с него. Важно е този въпрос да бъде преразглеждан и да се 
постигне ново и по-ефективно сътрудничество в тази насока.

Голяма  част  от  пациентите,  които  постъпват  за  бъбречна  трансплантация,  са 
насочени  от  Изпълнителната  агенция  по  трансплантациите,  което  прави 
подготвителния период за тях крайно недостатъчен.  Тези болни срещат по-сериозни 
трудности в психическото си справяне в следтрансплантационния период.

Има  пациенти,  които  се  насочват  самостоятелно  към  конкретното  болнично 
заведение. Те имат ясната нагласа, че там ще получат помощ. Това особено се отнася до 
болните с бъбречно заболяване, които често заявяват желанието си и са на хемодиализа 
в  УБ“Лозенец“.  В този случай  психологическата  работа  с  тях  е  много ефективна и 
регулярна във времета /в това число при някои случаи продължава с години/.



Фигура 4

МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

Процентното  съотношение  на  пациентите  е  в  почти  еднакви  граници. 
Местоживеенето е важен параметър с оглед психическото справяне и стабилизиране на 
пациентите  в  следтрансплантационния  период.  Отдалечеността  на  болничното 
заведение,  разстоянието  играят  важна  роля  при  преработването  на  зависимостта  и 
постигането на автономна грижа за себе си у пациента. Моментът на насочване е важен 
и от гледна точка на възможността за психологическа работа с болнита.  Когато има 
достатъчно време за психологическа оценка и консултиране, пациентът може да бъде 
подготвен  добре  психически  за  предстоящото.  Това  улеснява  неговото  справяне  в 
слетрансплантационния период. 

Голяма  част  от  пациентите,  очакващи  бъбречна  трансплантация,  са  на 
хемодиализа в Университетска болница “Лозенец”.  Те живеят в София и поддържат 
пряка връзка с болничната институция.

Повечето от описаните случаи на пациенти с чернодробна цироза са насочени от 
различни болнични заведения в страната. В по-голямата си част тези пациенти живеят 
извън София. Някои от тях са от доста отдалечени места. Разстоянието от болницата 
има редица психологически характеристики и значения, особено след присаждането на 
органа. Пациентите изпитват силен страх поради отдалечеността на мястото, на което 
живеят. Те се страхуват дали ще могат да стигнат навреме до болницата, ако получат 



реакция на отхвърляне на присадения орган. Някои от тях дори възнамеряват да сменят 
местоживеенето си, за да са по-близо, ако се нуждаят от помощ. Този страх е засилен в 
повечето случаи предимно в рамките на първата година след трансплантацията.

Фигура 5

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Подкрепата  на  семейството  е  важен  критерий,  подпомагащ  емоционалното 
справяне в следоперативните моменти. Значим е и от гледна точка на толерирането на 
предтрансплантационната  ситуация.  При  пациентите,  които  живеят  сами, 
емоционалните  рискове  са  по-сериозни.  Те  се  преживяват  изключително  самотни и 
отхвърлени.

По-голямата част от пациентите в двете групи живеят с партньор и разчитат на 
подкрепата на партньора си.

Голяма част от двете групи са хора, които живеят без партньор. В много от тези 
случаи  се  споделя  за  раздяла  и  развод,  с  които  пациентите  не  показват  достатъчна 
степен на психическо справяне. Те се чувстват разочаровани в личен план, изоставени и 
сами.



Фигура 6

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

В  по-голямата  си  част  пациентите  рационално  приемат,  но  емоционално  не 
могат да интегрират факта на заболяването си. В повечето случаи те са в процес на 
приемане, но срещат сериозни психически трудности в тази насока. Забелязва се силна 
вътрешна съпротива към осъзнаването на реалните обстоятелства. Болните са наясно с 
фактите, но „отказват“ да ги интегрират психически.

Пациентите  с  бъбречно  заболяване  в  по-голяма  степен  приемат  болестта  си. 
Този факт предимно се отнася до хората, които от повече години са на хемодиализа. С 
времето те са успели да постигнат по-скоро примиряване с фактите и в някаква степен 
приемане.  За  тях  хемодиализата  е  начин на  живот и алтернатива  за  поддържане на 
живота.  Те  привикват  към  тази  реалност,  особено  ако  са  на  диализа  от  по-
продължително време.

Пациентите  с  чернодробна  цироза  в  повечето  случаи  трудно  преодоляват 
психически шокът от факта на болестта. Болестта им възниква неочаквано, изведнъж и 
те  дълго  време  имат  усещането  за  “катастрофиране”  и  ужас.  При  тези  болни  дори 
рационалното приемане протича трудно и е подложено дълго време на изтласкване. 
Този факт се отнася особено до хората, при които боледуването все още не е толкова 
продължително. Те са търсили начини да го отрекат и опровергаят и емоционалното 
преработване все още не е настъпило.

Като  цяло  прави  впечатление,  че  болните  с  бъбречна  недостатъчност  в  по-
голямата си част приемат болестта, отколкото болните с чернодробна цироза. 

При интерпретацията на този факт трябва да имаме предвид обстоятелството, че 
за пациентите с чернодробна цироза поддържането на живота е под въпрос. 



Фигура 7

ОТНОШЕНИЕ  И  НАГЛАСИ  КЪМ  ПРЕДСТОЯЩАТА  ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
/реалистичност и критичност на представите и очакванията/

В повечето случаи пациентите притежават относително реалистични представи 
и очаквания относно предстоящата трансплантация. Те проявяват известна активност 
да знаят, но тя е ограничена и в общи линии се отнася единствено до самата операция. 
По механизма на несъзнаваната психична защитна дейност болният “отрича”, отхвърля 
от съзнанието си застрашаващи и неприемливи факти.

Пациентите, които очакват чернодробна трансплантация, в по-голяма степен от 
другите  са с  нереалистични представи и очаквания.  За всички тях присаждането на 
органа е животоспасяващ акт. Всичките им стремежи и фантазии са насочени към него. 
Операцията се възприема повече във фантазиран, отколкото в обективен вариант. По-
голямата  част  от  тези  пациенти  нямат  реалистични  представи  и  очаквания  относно 
предстоящата трансплантация. 

Болните,  които  очакват  бъбречна  трансплантация,   в  по-голяма  степен  от 
пациентите,  очакващи чернодробна, притежават реалистични представи и очаквания. 
Техните  представи  и  очаквания,  обаче,  са  свързани  основно  с  хирургическата 
интервенция.  В  този  смисъл  мажем  да  смятаме,  че  са  относително  реалистични. 
Болните  не  позакват  отношение  към  следоперативния  момент.  Те  по-активно  се 
опитват да изграждат критична отношение към фактите.

 Малка част от тези болни има реалистични нагласи. Това се дължи предимно на 
опита  от  предишни  трансплантации,  при  които  по-късно  те  са  претърпели  провал. 
Става  въпрос  за  двама  пациенти,  на  които  е  присаден  бъбрек,  но  по-късно  се  е 
наложила експлантация. Тяхната нагласа се дължи изцяло на опита от преживяното.



Фигура 8

РАВНИЩЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ

Интересът  на  пациентите  е  основно  към  самата  операция  като  хирургическа 
интервенция.  Те  се  страхуват  да  се  интересуват  за  други  аспекти,  за 
следтрансплантационния  период.  Предпочитат  да  си  изграждат  идеализирани 
представи,  което  им  помага  в  периода  на  очакване  да  толерират  в  някаква  степен 
тревожността.

Равнището на информираност е тясно свързано с критерия за реалистичност и 
критичност на представите и очакванията. Желанието да се интересуват и да знаят при 
пациентите среща вътрешната съпротива срещу обективните факти и обстоятелства. 

Половената  от  всички  пациенти  разполагат  с  най-обща  информация  спрямо 
трансплантацията на органи. 

По-голямата  част от тях притежават обща информация и за самата операция. 
Активното  търсене  на  информация  се  преживява  като  заплаха  за  психичното 
функциониране.

Сред пациентите, очакващи бъбречна трансплантация, има по-голяма активност 
за  търсене на конкретна информираност,  но отново и единствено за хирургическата 
интервенция.

Само  двама  от  болните  с  ХБН-терминален  стадий  имат  пълна  информация 
относно цялата процедура по присаждане на органа. За тях тази информация е базирана 
на собствения им опит от предишни трансплантации.



Пациентите  с  бъбречни  заболявания  са  по-информирани  относно  самата 
операция.  Те  познават  други  хора  с  бъбречна  трансплантация.  Приемат 
трансплантацията  си  като  по-далечна  перспектива  и  това  им  помага  да  търсят  по-
активно информация. 

При  пациентите  с  чернодробна  цироза  страхът  и  тревожността  са  толкова 
високи, че всяка конкретна информация се възприема като заплаха. 

Липсата  на  добра  информираност  в  предтрансплантационния  период  в  по-
късните  етапи  след  операцията  често  е  съпроводена  с  огромно  разочарование  и 
повишен  депресивитет.  Болните  трудно  приемат  факта,  че  трансплантацията  не  е 
магически похват и че в следтрансплантационния период предстоят редица физически 
и емоционални трудности.
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ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОЛНИЧНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Този  критерий  е  важен  от  гледна  точка  на  справянето  на  пациента  след 
трансплантацията. Възприемането на болницата като защитена среда, даваща сигурност 
и закрила, помага болните да изграждат по-колаборативно поведение, да сътрудничат в 
собственото си лечение.

Доверието на пациентите, които очакват бабречна трансплантация, е по-голямо, 
тъй като голяма част от тях посещават хемодиализното отделение на УБ”Лозенец”. Те 
се чувстват свързани с болницата, разчитат на специалистите и споделя усещането за 
сигурност и защитеност. Привързани са към персонала.

Пациентите  с  бъбречно  заболяване,  които  са  насочени  от  Изпълнителната 
агенция по трансплантациите, показват често амбивалентно отношение към болницата. 



Те имат известни колебания във връзка с компетентността на екипите, с условията и 
грижите, с отношението на персонала и др.

Амбивалентността  на  отношението  при  пациентите,  очакващи  чернодробна 
трансплантация, е по-висока. Това се дължи основно на негативния опит, ккойто тези 
хора  имат  от  историята  си  на  предишни  хоспитализации  в  различни  болнични 
заведения.  Влияние  оказва  често  и  липсата  на  надежда,  обезверяване  на  болните, 
съмнението в компетентността на българските медицински специалисти и др.

В  повече  от  половината  от  случаите  на  пациентите  с  чернодробна  цироза 
доверието към болничната институция е сериозно изразено. Това са пациенти, готови 
да се „свържат“ бързо,  да инвестират огромно доверие и надежда. Тези чувства по-
късно засилват в големи граници зависимостта към болницата и персонала.  Болните 
преработват трудно подобен род зависимост.

Фигура 10

КАПАЦИТЕТ НА ПАЦИЕНТА ДА ГОВОРИ ЗА БОЛЕСТТА И ЗА НЕЙНИТЕ 
ПОСЛЕДИЦИ

Повечето  пациенти  имат  продължителна  история  в  болестта.  Те  показват 
повишена  потребност  да говорят за  това,  да  редуцират натрупаното напрежение,  да 
представят фактите в един свързан и последователен разказ.

Пациентите с чернодробна цироза в по-малка част говорят за болестта си, тъй 
като  при  тях  заплахата  е  по-сериозна  и  понякога  самото  обсъждане  е  източник  на 
дистрес.  Те  са  по-склонни  да  споделят  някои  аспекти  от  заболяването,  например 
трудностите  при  диагностицирането  му.  По  този  въпрос  имат  повишена  нужда  да 
говорят. Показват засилена  потребност да  „вентилират“ натрупаното напрежение.

Пациентите с бъбречна недостатъчност в по-голямата си част са в състояние да 
говорят  за  болестта  си.  За  тях  особено  значима  тема  е  хемодиализата.  Те  показват 



повишена нужда да обсъждат историята и преживяванията си в диализата. Склонни са 
да проблематизират загубите  и щетите,  които тя им е нанесла.  Споделят рисковете, 
произтичащи от диализните процедури, след които се чувстват изтощени и безсилни. 
Наблюдава се също склонността на тези хора да обсъждат опасенията си, свързани и 
произтичащи от заболяването.

Пациентите с бъбречна недостатъчност, които от по-кратко време са на диализа, 
стоят  по-„затворено“  и  не  са  готови  да  говорят  за  болестта  си.  Те  все  още  не  са 
интегрирали напълно факта на заболяването и необходимостта от хемодиализата като 
начин на живот.  

Фигура 11

КАПАЦИТЕТ НА ПАЦИЕНТА ДА ГОВОРИ ЗА СМЪРТТА

Почти всички пациенти изпитват силен страх пред темата за смъртта. Тъй като 
физическото им състояние е тежко и критично, те предпочитат да избягват въпроса, за 
да не го провокират. Развиват ирационални представи, провокирани от страданието в 
болестта. 

Наблюдава  се,  че  по  темата  за  смъртта  могат  да  говорят  предимно  по-
възрастните пациенти и то – много инцидентно. Обсъждането на този въпрос е особено 
рисково  и  плашещо.  Провокира  усещането  за  самота,  безпомощност  и 
безперспективност.

Нито един от пациентите от двете групи не е в състояние да обсъжда въпроса за 
смъртта  и  умирането.  Сред  болните  битува  представата,  че  самото  споменаване  и 
назоваване на темата може да провокира фатален изход. 



Болните  с  чернодробно  заболяване  в  малък  брой  от  случаите  са  склонни  да 
говорят  за  смъртта  инцидентно.  Тяхната  потребност  „зад  това“  е  предимно  от 
успокояване. Имат нужда да бъдат уверявани в оптимистичния изход от страданието.

Фигура 12

КАПАЦИТЕТ НА ПАЦИЕНТА ДА ГОВОРИ ЗА РИСКОВЕТЕ

Повечето пациенти се страхуват да обсъждат рисковете. Това ги застрашава и 
нарушава идеализираната им представа за самата операцията. Назоваване на рисковете 
съдържа заплаха.

Пациентите с бъбречна недостатъчност избягват да говорят за рисковете,  тъй 
като за тях трансплантацията присъства като перспектива, отдалечена във времето. Те 
искат трансплантацията, но също толкова се и страхуват от нея. Да говорят за рискове 
означава  да  допуснат,  че  рискове  наистина  съществуват.  Това  е  в  противоречие  с 
тяхното желание за излекуване и промяна.

Сред тези пациенти има и такива, които са готови да проблематизират въпроса. 
Тяхната  позиция  изглежда,  обаче,  крайно  рационализирана  и  интелектуализирана. 
Склонни са да говорят обобщено и „по принцип“.

Пациентите  с  чернодробно  заболяване  избягват  въпроса  поради  силен  и 
неудържим страх да не провокират по този начин негативно развитие на нещата. При 
тази група се забелязвят по-често фаталистични възгледи и настроения.

Част от тези пациенти са склонни да говорят за някои от рисковете. Например за 
това, че продължителното чакане на донор може да бъде пагубно. Рисковете от самата 
хирургическа интервенция, от неприемането и отхвърлянето на органа не присъстват.



Фигура 13

КАПАЦИТЕТ  НА  ПАЦИЕНТА  ЗА  ПРОЕКЦИЯ  НА  БЪДЕЩЕТО  /след 
трансплантацията – възможности, предвиждане на събитията, адаптиране, социално и 
семейно реинтегриране и др./

В  голям  процент  болните  не  могат  да  си  позволят  да  правят  проекции  в 
бъдещето. Те са концентрирани изцяло в настоящата ситуация. Заплахата за живота и 
здравето им затруднява способностите за адекватно тестиране на реалността и дори - 
фантазията.

Пациентите  с  хронична  бъбречна  недостатъчност  са  по-склонни  да  планират 
близки събития, да мечтаят в по-близка перспектива. При тях заплахата се усеща по-
слабо в сравнение с тази при пациентите с чернодробна цироза. Те си поставят близки 
цели като това им помага да редуцират равнището на дистрес.

Болните,  които  очакват  присаждане  на  черен  дроб,  не  показват  капацитет  за 
проектиране на близки или далечни събития. Те функционират в „стеснена“ от болестта 
и очакването на операцията реалност. 

Фигура 14



КОГНИТИВНИ  ФУНКЦИИ  –  наличие  или  отсъствие  на  промени  /мислене, 
памет, внимание, възприятия и др./

При по-голямата част от пациентите не се наблюдават промени и проблеми в 
когнитивната сфера. Те самите не споделят такива. По-изразени когнитивни смущения 
се забелязват при болните с чернодробна цироза. В повечето случаи причина за това е 
чернодробната интоксикация и чернодробните коми, през които те преминават.  Тези 
пациенти споделят смущения в паметовите функции. Мисловният им процес протича с 
по-забавено темпо. Нарушена е концентрацията на вниманието. В много от случаите 
това са деликатни промени, които не се забелязват в контакта на срещата.  Болните, 
обаче,  са  критични  към  тях.  Отчитат  ги  като  още  една  загуба,  произтичаща   от 
болестта. 

При  пациентите,  очакващи бъбречна  трансплантация,  почти  не  се  забелязват 
когнитивни проблеми и промени. Единствено при пациенти, които са от дълги години в 
диализа.
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ИДЕНТИТЕТ, САМООЦЕНКА

По-голяма част  от  пациентите  са  със  стабилен  идентитет  и  адекватна  и  ясна 
самооценка.  Последица  от  болестта  е  известното  понижаване  на  самооцинката, 
самосъжалителните и себеподценяващи тенденции.

Голяма  част  от  пациентите  с  чернодробна  цироза  показват  недостатъчна 
стабилност  на  идентитета  и самооценката  си.  Това  се  отнася  в  голямата  си част  за 
хората, при които заболяването е с по-голяма продължителност. На базата на болестта 
са  настъпили  и  значителни  изменения  в  личностната  “плътност”.  Заболяването  е 
променило  редица  техни  особености,  включително  и  устойчиви  личностни 
характеристики.  При  друга  част  от  пациентите  личността  показва  дефицитни 
особености, несвързани със соматичното страдание.

При пациентите с хронична бъбречна недостатъчност промените в идентитета и 
самооценката се наблюдават при по-малка част от случаите. 

Като  цяло  и  при  двете  групи  се  забелязва  достатъчно  критично  отношение 
относно  последиците  на  заболяването  върху  личностната  промяна,  както  и  върху 
цялостното функциониране на личността.
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ТОЛЕРАНС КЪМ ФРУСТРАЦИЯ И ТРЕВОГА

Толерансът  към  фрустрация  и  тревога  при  повечето  пациенти  е  занижен  от 
самата ситуация на очакване, в която се намират. Фактор за това е и тежестта на самото 
соматично  заболяване.  Продължителното  боледуване,  честите  контакти  с  болнични 
заведения, понижават способността за понасяне на неяснота и неизвестност и др.

При пациентите с чернодробна цироза толерансът към фрустрация и тревога е 
по-нисък,  което  в  голяма  степен  се  дължи  на  соматичното  заболяване.  Болните  се 
описват  променени на  основата  на  соматичното  си страдание.  Споделят,  че  все  по-
трудно толерират неяснотата и неизвестността. Стават по-избухливи и раздразнителни. 
Лесно  губят  контрол  над  собственото  си  поведение.  Зависими  са  от  грижите  на 
близките си. Трудно се справят самостоятелно. Смятат, че болестта ги е променила и е 
намалила възможностите им да понасят различен род натоварвания.

Фигура 17



ПОДКРЕПЯЩИ СИСТЕМИ

Семейството е базисната опора за пациентите. В много случаи преживяват тежка 
сепарационна тревожност по време на болничния престой. Много са чувствителни към 
присъствието на близките си. Ефективността на тази подкрепа в някои случаи е дори 
решаваща.

Прави  впечатление,  че  при  пациентите,  нуждаещи  се  от  бъбречна 
трансплантация,  системите  за  подкрепа  са  в  по-голямата  си  част  ефективни. 
Семейството на пациента е в състояние да му оказва адекватна опора и грижа. 

При пациентите, които са на хемодиализа в УБ“Лозенец“, техните семейства се 
обръщат  за  психологически  консултации  по  повод  именно  на  изграждането  на 
адекватно  подкрепящо  отношение.  Повод  за  подобен  род  заявки  са  конфликтни 
ситуации, както и депресивни и тревожни състояния на болните. 

При  пациентите  с  чернодробна  цироза  се  забелязва  по-голям  процент  на 
неефективни  подкрепящи  системи.  При  тези  болни  семейството  е  също  в  доста 
сериозен дистрес и се нуждае от подкрепа и помощ. Близките често не са в състояние и 
не са наясно по какъв начин адекватно да реагират на емоционалните нужди на болния. 
Те са объркани и търсят опора. 

В по-голямата част от случаите семействата на пациентите с чернодробна цироза 
успяват да мобилизират потенциала си в тази насока. Психологическата помощ е много 
подходяща за тях и в голяма част от случаите носи характеристиките на антикризисна 
интервенция.

Важно  е  да  се  отбележи  също,  че  психологическото  консултиране  на 
семействата дава допълнително ниво на помощ и подкрепа, тъй като самите семейни 
членове  се  нуждаят  от  това.  Семейната  система  е  дестабилизирана  и  хората  имат 
усещането за катастрофиране.



Таблица 4

За чернодробна За бъбречна Общо

Семейство 41,37% 80,64% 45%

Семейство и приятели 51,72% 12,98% 48,33%

Приятели 6,89% 6,45% 6,66%

При пациентите с бъбречни заболявания семейството е основният източник на 
подкрепа. Те не афишират нуждата си пред други хора. Споделят основно с близките. 

Пациентите с чернодробна цироза разчитат в голяма степен и на приятелския си 
кръг.  Склонни  са  да  търсят  помощ  извън  семейството.  Те  усещат  затруднената 
способност на семейството си да намери ефективни форми на подкрепа спрямо тях.

Това е доста интересен феномен, тъй като пациентите с чернодробна цироза са 
доста  по-изолирани  във  външната  реалност,  отколкото  пациентите  с  бъбречна 
недостатъчност.  Може  би  именно  по  тази  причина  те  са  и  по-склонни  да  търсят 
взаимодействия и извън семейството си.
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 МЕТОДИКА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ДИНАМИКА 
НА ПАЦИЕНТИТЕ. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 

Конструирането  на  МЕТОДИКАТА  за  проследяване  на  емоционалната 
динамика на пациентите се базира изцяло на опита от клиничната практика.  Всички 
парамитри на чувствата и преживяванията са изведени от работата с болните. 

МЕТОДИКАТА  за  проследяване  на  емоционалното  състояние  е  прилагана  в 
рамките  на  предтрансплантационния  период,  както  и  във  всички  етапи  на 



следтрансплантационния  период.  Наблюдавани  са  особеностите  на  емоционалното 
състояние на пациентите в динамика. Отчитана е спецификата на всеки отделен момент 
в процедурата по трансплантацията на орган. Предлагаме някои показатели:

ТРЕВОГА

Чернодробна трансплантация

Тревогата  е  сред  най-интензивните  и  водещи преживявания  на  пациентите  с 
трансплантация  на  черен  дроб.   Тя  се  чувства  в  особено  тежки  форми  в  много 
продължителни  периоди  от  време.  Особено  интензивна  е  до  втората  година  след 
операцията.  По-късно  се  наблюдава  поредно  пораждане  на  силна  тревожност  през 
четвъртата година след присаждането на черен дроб.

Бъбречна трансплантация

При тези пациенти тревожността е в тежка форма и протича по същия начин, 
както при пациентите с чернодробна трансплантация.
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ПОТИСНАТОСТ

Чернодробна трансплантация

Тежка степен на потиснатост сред пациентите присъства в периода на очакване 
на трансплантацията, както и в периода, непосредствено преди самата операция. 

В  първия  месец  и  първата  година  отново  се  повишава  равнището  на 
потиснатост. През първия месец повишаването е свързано с отделянето от болничната 
институция и с необходимостта от промени в цялостната идентичност. През първата 
година потиснатостта е обвързана с проблемите на реадаптацията и ресоциализацията.

Бъбречна трансплантация

При  тези  пациенти  състоянията  на  потиснатост  са  характерни  за  периодите 
преди трансплантацията и непосредствено преди самата операция. Същото се отнася и 
за първата година на следтрансплантационния период, когато болните се реадаптират и 
чувстват празнотата след приключване на хемодиализата.
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УМОРА

Чернодробна трансплантация



Чувството на умора е  преживявано в много тежка степен при тези пациенти. 
Силно  изразено  е  в  предтрансплантационния  период,  в  периодите  непосредствено 
преди и след операцията до края ня третия месез от следтрансплантационния период.

Бъбречна трансплантация

При  тези  болни  умората  е  също  сериозно  преживяване,  което  продължава  в 
тежка форма и през първата година след трансплантацията.
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МЕТОДИКА  ЗА  ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО  ПРОСЛЕДЯВАНЕ  НА 
ПАЦИЕНТИТЕ. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 

Психотерапевтичната работа и проследяването на пациентите обхваща всички 
етапи  на  следтрансплантационния  период.  Клиничното  наблюдение  е  извършвано 
паралелно  с  процесите  на  пкихотерапия.  Основна  обяснителна  схема  и  теоретичен 
модел  на  настоящата  работа  е  психоаналитичната  парадигма.  По  тази  причина  са 
представени  данните  от  провежданата  психоаналитична  психотерапия  с  пациентите. 
Използвана е кратка схема за описание на данните,  която смятаме за ефективна при 
представянето  на  всеки  отделен  случай.  Схемата  включва:  симптоми,  конфликти, 
страхове, отношения с обектите, защитни стратегии, проблеми, ресоциализация. Този 
модел за представяне и проследяване на пациента се прилага през всеки отделен период 
на  работата  с  него.  По  този  начин  наблюдаваме  по-ясно  душевните  “движения”. 
Схемата позволява по-структурирано представяне на данните в оперативен порявък.

ВОДЕЩИ КОНФЛИКТИ

Чернодробна трансплантация

В  периода,  непосредствено  след  трансплантацията,  водещите  конфликти  са 
изцяло в архаичното. Личността на пациента не е в състояние да функционира в този 
момент  на  по-висшите  нива  на  психичното.  Основният  въпрос  е  оцеляването  – 
физическо и психическо.  През първия месец и особено през  първите  три месеца на 
следоперативния  период  конфликтността  е  преобладаващо  на  по-ниските  етажи  на 



психичния апарат. Постепенно през първата година тя значително се редуцира и става 
преобладаващо  невротична.  Архаичната  проблематика  в  по-късните  етапи  на 
следтрансплантационния  период  се  проявява  в  различни  моменти,  но  болните  са  в 
състояние по-зряло да я преработват.

Бъбречна трансплантация

Характерно за пациентите с бъбречна трансплантация е, че проявите на архаична 
конфликтност при тях се преработват  психически по-рано и по-лесно в сравнение с 
групата  на  чернодробно  трансплантираните.  При  тези  болни  се  наблюдава  отново 
превес на тази ранна конфликтност в периода, непосредствено след трансплантацията 
на  органа.  През  първия  месец  след  операцията  водещите  конфликти  са  също 
преобладаващо архаични, но вече се забелязват процесите на движение към по-зрелите 
невротични  конфликти.  През  всички  следващи  периоди  конфликтите  са  вътрешно-
невротични.
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ЗАЩИТНИ СТРАТЕГИИ

Чернодробна трансплантация

Паралелно  с  равнището  на  психична  конфликтност,  защитните  стратегии  в 
ранните периоди след трансплантацията са изцяло или предимно архаични. Постепенно 
от първата година след операцията настъпват промени в психичната защитна дейност и 
стратегиите на защитна дейност се преориентират несъзнавано към по-невротични и 
зрели.

Прави впечатление,  че през втората и третата година равнището на архаични 
защити е все още високо и съществува успоредно с по-зрелите защитни механизми. 
Този факт свързваме с големите трудности при преработването и приемането на факта 
на новия орган, както и на травматизма, свързан с оперативната интервенция.

Бъбречна трансплантация

При  пациентите  с  бъбречна  трансплантация  през  първата  година  след 
операцията  по-отчетливо  се  наблюдават  производните  на  невротична  защитна 
психична дейност.

Постепенно във времето пространството на архаичните защити се измества от 
това на зрелите и невротични защитни маневри на психиката.
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ОТНОШЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТ

Чернодробна трансплантация

През всичките периоди на процедурата по присаждане на органа при пациентите 
с  чернодробна  трансплантация  чувството  и  отношението  на  зависимост  е  налице. 



Болните трудно го преработват психически и трудно постигат автономна грижа за себе 
си.

Прави впечатление, че през петата година след трансплантацията зависимостта 
се засилва и болните реализират регресивно движение отново към зависимо поведение 
и преживяване.

Бъбречна трансплантация

При  пациентите  с  бъбречна  трансплантация  преживяването  на  зависимост  е 
много  силно  и  интензивно  до  края  на  първата  година  след  операцията.  В  техния 
психичен  живот  зависимостта  протича  по  две  линии.  От  една  страна  е  свързана  с 
болничната институция. От друга страна се отнася до приключването на хемодиализата 
и носталгичните чувства по нея. В следващите години зависимото поведение и усещане 
се намалява. 
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СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ

Чернодробна трансплантация

При  тези  пациенти  социалните  контакти  започват  да  се  активизират  през 
първата година след операцията.

Бъбречна трансплантация

При тези пациенти социалните контакти започват да се активизират през третия 
месец след операцията.
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МОДЕЛЪТ  за  психологически  грижи  при  пациенти,  очакващи  и  с 
трансплантация на орган включва:

1. Психологическа оценка преди предстоящата процедура по  трансплантация 
на орган.

2. Предварителна  психологическа  работа  с  пациента  в  периода  преди 
предстоящата трансплантация на орган.

3. Психологическа  работа  с  близките  на  пациента  преди  предстоящата 
трансплантация на орган.

4. Психологическа работа с пациента, непосредствено преди трансплантацията 
на орган.

5. Психологическа работа с пациента,  непосредствено след трансплантацията 
на орган.

6. Психологическа работа със семейството на пациента,  непосредствено след 
трансплантацията на орган.

7. Психологическа работа с пациента през първия месец след трансплантацията 
на орган.

8. Психотерапевтична  работа  с  пациента  през  първите  3  месеца  след 
трансплантацията на орган.

9. Психотерапевтична  работа  с  пациента  през  първата  година   след 
трансплантацията на орган.

10. Психотерапевтична  работа  с  пациента  в  следващите  години  след 
трансплантацията на орган

11. Психологическо  консултиране  на  семейството  на  пациента  в  по-късните 
етапи след трансплантацията на орган при заявена потребност и желание от 
тяхна страна.



12. Психологическа  работа  и  консултиране  на  персонала  –  на  медицинските 
екипи,  ангажирани  с  грижата  и  отговорността  за  пациента  през  всичките 
етапи на процедурата по трансплантация на орган.

ИЗВОДИ
1. МОДЕЛЪТ за психологическа работа показва добра ефективност като система 

от диагностични и психотерапевтични интервенции.

2. Провеждането на психологическа оценка в периода на очакване на предстоящата 
трансплантация  е  необходимо  с  цел  осъществяването  на  диагностика, 
прогностика  и  подготвителна  психологическа  работа  с  пациентите. 
Диагностиката и прогностиката по МЕТОДИКАТА за психологическа оценка са 
необходими  с  цел  представяне  на  болния  като  личност  и  особености  пред 
медицинския екип.  Необходими са и с  цел изграждане на психотерапевтичен 
план  с  пациента  в  най-подходящия  момент  след  трансплантацията. 
Подготвителната  психологическа  работа  е  профилактична  мярка  срещу 
възникването  на  остри  стресови  реакции,  посттравматично  стресово 
разстройство, тежки тревожни разстройства и състояния и др.

3. Психологическото консултиране в предоперативния период играе  важна роля за 
постигането  на  контрол  над  болката  и  тревожността  на  пациента,  за 
преодоляването на ирационалните и нереалистични представи и очаквания по 
отношение на предстоящата оперативна интервенция.

4. Психологическото консултиране подпомага семейството на болния в справянето 
с всички тревожни аспекти на една животоспасяваща и рискова операция.

5. Психологическото  консултиране  осигурява  специално  пространство,  в  което 
персоналът,  ангажиран  с  трансплантациите,  да  може  да  изразява  всички 
тревожни мисли и преживявания, провокирани от процедурата по присаждане 
на органа.

6. МЕТОДИКАТА  за  проследяване  на  емоционалната  динамика  на  пациентите 
представлява последователен и закономерен процес във времето на клинично 
наблюдение и интервенции, а не просто – моментна „снимка“ на състоянието в 
конкретен  момент.  Проследяването  дава  възможност  за  избор  на  най-
подходящия момент на психотерапевтичните  интервенции.  Това позволява да 
бъде  редуциран  болничня  престой  и  да  бъде  повишена  ефективността  на 
лечението на болния.

7. МЕТОДИКАТА за психотерапевтично проследяване на пациентите подпомага 
разбирането  на  всеки  отделен  случай  след  изписването  от  болничната 
институция.  Така  пациентът  има  възможност  да  започне  справянето  със 
зависимостта от болницата и лекарите и   постигането на автономия. Той не се 
чувства самотен и изоставен, а включен в система от грижи, в които неговата 
личност и сътрудничество имат много важна роля.



8. Психологическата  помощ във  всички  етапи  на  процедурата  може да  осигури 
дългосрочния успех на трансплантацията на органи.

9. Процесите  на  психологическа  оценка  и  психологическо  консултиране  се 
осъществяват  паралелно,  което  дава  големи  възможности  и  на  клиничното 
наблюдение, и на психотерапевтичното повлияване на пациентите.

10. Психологическата  работа  със  семействата  на  болните  може  да  предотврати 
различни деструктивни тенденции в семейните констелации, водещи до раздяла 
и развод.

11. Психологическата  работа  с  персонала е в  състояние да намали равнището на 
дистрес  и тревожност срид ангажираните с  проблема и да играи мотивираща 
роля в процесите на провеждане на такъв теп тежки операции.

12. МОДЕЛЪТ за психологическа работа при пациенти с трансплантация на орган 
представя  алгоритъм  от  грижи,  който  може  да  бъде  използван  от  различни 
професионалисти – психолози и психотерапевти.

СМЯТАМЕ ЗА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ЗА В БЪДЕЩЕ:

1. Разработване  и  провеждане  на  групова  психотерапия  с  пациентите  в 
следните насоки:

- Група на пациенти, нуждаещи се и очакващи трансплантация на орган

- Група на пациенти с трансплантиран орган

- Смесени  групи  на  пациенти,  очакващи  трансплантация  и  на  пациенти  с 
трансплантиран орган

- Група на семействата на пациентите

2. Назначаването  на психолози в  структурата  на  Изпълнителната  агенция по 
трансплантациите, което в значителна степен би улеснило психологическата 
подготовка на пациентите преди предстоящата трансплантация.

3. Провеждането на последващи проучвания и изследвания върху качеството на 
живот  на  пациентите  с  трансплантиран  орган,  както  и  върху 
психологическите аспекти на донорството.

4. Обучението  на  професионалисти-психолози  за  работа  с  пациенти  с 
трансплантация на орган.

ПРИНОСИ 

1. За първи път е изграден МОДЕЛ на психологическа и психотерапевтична работа 
с пациенти, които очакват трансплантация на орган и с такива,  които вече са 
трансплантирани. 



2. За  първи  път  е  конструирана  МЕТОДИКА  за  психологическа  оценка  на 
пациентите, които очакват трансплантация на орган. 

3. За  първи  път  е  създадена  МЕТОДИКА  за  проследяване  на  емоционалната 
динамика при пациентите с трансплантация на орган.  

4. За първи път е създадена МЕТОДИКА за психотерапевтично проследяване на 
пациентите в следтрансплантационния период. 

5. Въвеждат се две нови работни понятия при пациенти с трансплантация на орган 
- “нарцистична несигурност” и “страх от анихилация и смърт”.  

6.  МОДЕЛЪТ И МЕТОДИКИТЕ представляват готов продукт, по който могат да 
бъдат  обучавани  професионалисти-психолози  в  работата  с  пациенти  с 
трансплантиран орган и с пациенти, очакващи трансплантация на орган.
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