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Темата и областите на дисертацията отразяват съвременната философия на 
хуманизма  и  модерните  тенденции  в  медицината  и  психологията.  Подчертани  са 
особеностите  в  България  –  трансплантацията  на  органи  като  сравнително  нова 
медицинска  практика,  все  още  с  относително  малко  съществени  изследвания  на 
психологичните области, както и терапията на твърде особения контингент пациенти – 
разпънати между несигурност, отчаяние, очаквания и надежда.

Задачите  на  дисертацията  са  формулирани  съобразно  спецификата  на 
психологичните  области  и  последователността  на  развитието  на  процесите  - 
психологична  оценка  на  пациентите  преди  трансплантация,  проследяване  на 
емоционалната динамика при пациентите преживели процедурата, психотерапевтична 
работа  с пациенти  с  трансплантация и  със средата  им и представяне на опита  от 
психологичната  и  психотерапевтична  работа  с  пациенти  с  трансплантация  и  с 
пациенти, очакващи трансплантация.

Изследваните пациенти са достатъчен брой (119) и въпреки разделянето им по 
пол и по диагнози, е възможно провеждането на сериозни анализи и получаването на 
съществени разултати. 

Ползваните инструменти са съобразени с етапите на процедурите. Обемните и 
детайлизирани данни са анализирани подробно феноменологично, но коментарите им 
имат  предимно  описателен,  а  не  толкова  аналитико-синтетичен  характер.  Не личи 
какви статистически критерии за достоверност са приложени. 

При пациентите с предстояща трансплантация е провеждано полуструктурирано 
психологично интервю, конструирано специално за целта. Този стил на работа показва 
високата степен на адаптираност на инструмента към търсените резултати, но не бива 
да се пренебрегва и  вероятността един нестандартизиран инструмент да бъде 
дебалансиран от фалшиво позитивни или фалшиво негативни резултати. Приемлива е 
позицията  на  авторката  и  обясненията  й  за  рисковете  от  провеждането  на 
стандартизирани  изследвания  при  такива  специфични  групи  пациенти,  предвид  и 
професионалните  роли  на  психолога.  Все  пак  всички  съдържащи  се  в  интервюто 
области са относително познати в професията и спецификата е предимно в тяхното 
съчетаване,  а  не  толкова  в  първичното  им  създаване.  Някои  демографски  и 
процедурни  детайли  биха  могли  да  са  по-кратки  без  работата  да  изгуби  от 
стойността си. Съществено значение има обстоятелството, че получените резултати 
ползват не само психолога, но и медицинския екип, който разполага с много по-богата 
гама анализи и оценки.

Вторият  основен инструмент  е  методика  за  проследяване на емоционалната 
динамика  при  пациентите  в  предтрансплантационния  и  следтрансплантационния 
период -  равнище на тревожност,  страх,  ужас,  депресивност,  хипохондрия  и  други, 
които се проследяват и съпоставят във всеки етап на процедурата и диагнозата.  И 
този набор инструменти съдържа и оригинални, и утвърдени позиции.

Третият  работен  инструмент  е  методика  за  терапевтично  проследяване  на 
пациента  след  трансплантацията,  представен  от  подробен  протокол  с  описание  на 



значими  области  (симптоми,  конфликти,  страхове,  обектни  отношения,  защити  и 
съпротиви,  непознати  проблеми,  възможности  за  ресоциализация),  в  процес  на 
наблюдение както непосредствено след операцията, но и вкл. и до години след това. 

Заслужава да бъде подчертана стабилната теоретична основа, върху която е 
изградена и методологията, и конкретните инструменти.

В  раздела  „Теоретичен  модел”  авторката  изследва  интензивността, 
феноменологията,  областите  и  динамиката  на  преживяванията  и  отношенията  на 
пациента,  предимно през  призмата  на  класическата  психоанализа,  но  също и  като 
представя и други школи и отделни автори. Този раздел е представен по начин, че би 
могъл да бъде основен наръчник при изучаването на психодинамичното направление.

В собствените клинични проучвания (представени в 99 графики и 22 таблици, 
някои  без  емпирични  данни)  авторката  изследва  много  съществени  области  - 
дълбоката  емоционална  криза  в  предтрансплантационния  период,  разнообразните 
травматични  фактори,  особеностите  на  отношенията  с  болничната  институция 
(преносни  и  контрапреносни),  важността  на  близката  емоционална  подкрепа.  В 
следтрансплантационния  перирод  най-съществена  е  предимно  терапевтичната 
работа, но с други цели, ориентирани към адаптацията на пациента в новата реалност. 
Работата  би  спечелила  от  търсенето  на  зависимости  чрез  кръстосано 
съпоставяне на данните от различните базисни параметри.

Синтетично  авторката  е  определила  психологичните  дейности  като  оценка, 
консултиране и терапия. Разграничени са особеностите и различията между пациенти, 
при  които  е  провеждана  пълноценна  психологична  работа  и  тези,  при  които  тези 
процеси са били инсуфициентни. 

Представените  случаи  илюстрират  конкретни  страни  от  медицинско  и 
психосоциално естество,  които изпълват със съдържание областите от теоретичния 
модел на изследването. 

Изводите са обосновани, ясни и целенасочени. Направени са и препоръки.
Подробното  описание  на  ползваните  инструменти  би  улеснило  други 

изследователи  в  извършването  на  прецизна  психологична  работа  с  подобен  род 
пациенти.

Приносите са описани конкретно съобразно достойнствата на дисертацията, но 
не личи дали се отнасят за българските условия или в по-широк мащаб.

Езикът на дисертацията е ясен и разбираем. Някои термини (психологически) 
биха могли да не звучат като русизми в българска книжнина.

Относно подробната (239 източника) библиография – според изискванията на 
Българския цитатен указател, първо се изписват авторите на кирилица, а след това 
тези на латиница. Предвид естеството на изследваната област, особено на периода 
преди трансплантацията - полезно би било и споменаването на  Kübler-Ross, E., On 
Death  and Dying,  Routledge, 1969,  която и  днес остава  корифей в  изследването  на 
отношението на човека към живота (и смъртта).

В заключение – становището ми по дисертацията на Румяна Кирилова Крумова-
Пешева за получаване на образователно-научна степен „доктор” на тема „Модел на 
психологическа  работа  при  пациенти  с  трансплантация  на  орган”  е  определено 
позитивно. 

Критичните  бележки  имат  за  цел  да направят  още по-прецизни  бъдещите  й 
изследвания.

София, 7 септември 2011 г.


