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На тема „Модел на психологическа работа при пациенти с трансплантация на орган”

Настоящата разработка  респектира не само с внушителния си обем,  но и със 

сложността на проблематиката, в която ни въвежда.Сериозността и комплексността на 

третирания  проблем  го  превръщат  във  фокус  на  редица  области  на  човешкото 

познание-медицина,етика,психология,  право  и  религия.Това  е  така,  защото  доскоро 

трансплантациите  бяха  единици  и  имаха  експериментален  характер,  като 

предизвикваха  единствено  одобрение  и  оптимизъм,  докато  днес  те  поставят  повече 

проблеми ,и то не само от медицински характер.Свидетели сме на все по-нарастващо 

потребителско отношение към живота,  превръщащо хуманното служене на човека в 

здравеопазването,и  по-конкретно  в  областта  на  трансплантациите,  в  индустрия,  а 

нравственността  в утилитарен рационализъм. В тази връзка нужно е да се разбере, че 

еднократния акт на трансплантация е съмо първата стъпка (от медицинска гл.т.),като 

веднага  следва  втората,свързана  с  необходимостта  от  адаптация  и  най-вече 

персонализиран подход към пациента, което е вече психологически проблем. 

При  трансплантацията  на  орган  са  поставени  под  въпрос  базисни 

екзистенциални  по своя  характер  ценности,свързани  не  само  с  физическото,  но  и  с 

психологическо  съществуване  и  интегритет  на  личността.Тази  личност  се  оказва 

продукт на един дълъг и мъчителен процес, от психологическо естество,съпътстван с 

преоткриване  на  собствената  самоличност.  Не  случайно  Пешева  акцентира   върху 

проблема  за  промяната  и  стабилизацията  на  идентитета.Това  кореспондира  с 

метафоричното  представяне  на  трансплантацията   като  „раждане”  на  нова  личност 

Както се посочва тази личностна реконструкция се съпровожда с редица проблеми от 

емоционален  характер  при  реадаптацията  на  индивида  след  трансплантацията  към 

обичайната  социална среда.Всичко това очертава психологическия аспект като един от 

водещите  при  трансплантацията  и  разкрива  огромната  значимост  за  обществото  и 

индивида  от  подобни  изследвания,още  повече  че  подобна  медицинска  практика  е 

сравнително нова за България.

Несъмнено психологическата работа при тези пациенти играе важна роля във 

всички  етапи  на  медицинската  процедура.Както  правилно  посочва  авторката  тя  се 

изразява в психологическа оценка и консултиране в предтрансплантационния период и 



психотерапевтична работа след трансплантацията.В резултат на собствена практика в 

тази  област  Пешева  разработва  модел  на  психологическа  работа  при  пациенти  с 

трансплантация на орган.Този модел притежава изключителна приложна стойност за 

областта  като  очертава  концептуална  рамка  за  провеждането  на  диагностиката  и 

терапевтичната  дейност  при пациенти с  трансплантация.  Като основен обект  в  този 

модел на терапевтична дейност основателно  се  посочва не само отделния пациент, но 

и неговото семейство, както и  персонала на болничната институция.Конкретността на 

резултатите и техния детайлен анализ позволяват да говорим не просто за модел, а за 

алгоритъм  от  грижи  за  пациента,  който  може  да  бъде  използван  от  различните 

участници в този процес.

Пешева  предприема  своите  изследователски  търсения  в  контекста  на 

психодинамичния  подход,  което  е  естествено,  имайки  предвид  статуса  му  на 

тредиционно  признат  и  утвърден  в  тази  област.Действително  в  този  подход  са 

заложени всички  предпоставки  за  издигането  му в   основополагащ за  области  като 

трансплантацията,  при   които  психологическата  промяна  е  особено  дълбока  и 

драматична.Авторката основателно избира за градивен материал на концептуалния си 

модел  постулати  от  класическата  психоанализа  с  метапсихологичен  характер  и  от 

теорията  на  обектните  отношение  на  Мелани  Клайн.Правомерно  са  изведени  като 

основни диагностични показатели за справяне и преработка на психичните конфликти 

именно  отношенията  с  обектите.В  систематично  проведения  анализ  на  различните 

видове страх при трансплантация Пешева е отделила по-голямо внимание на страха от 

загуба на  собствения аз  и страха от загуба на обекта.И действително промяната във 

възприятието  на  околните  за  болния  и  неговите  собствени  възприятия  за  себе  си 

поражда драматична трансформация в обектните отношения.Авторката постига много 

високо  равнище  на  теоретичен  синтез  между  постановките  на  класическата  и  по-

съвременна  психоанализа  именно  при  интерпретацията  на  преживяванията  на 

пациентите с трансплантация в контекста на обектните отношения.Разбира се за това и 

помагат разработените до момента интегративни психоаналитични теории, като тази на 

Текхе,  които  Пешева  адаптира  към  една  твърде  специфична  област.Интересна 

метаморфоза  претърпява  възгледа  за  тревожността  като  реакция  ,  при която  липсва 

представа  и  обект,  който  аз-а  да  срещне  и  чрез  който  да  се  отграничи.Пешева 

продължава  разсъжденията  на  Текхе,  вече  в  контекста  на  преживяванията  при 

транспланатация   и  достига  до  извод,  до  прозрение,  надхвърлящо  концептуалната 

рамка на класическата теория на обектните отношения,  като заявява:Тревожността при 



тези пациенти не е нито страха от загуба на обекта, нито от загуба на аз-а, а е дистрес 

без обект, едно непосилно преживяване на неизвестното.

За научната представителност на осъществения теоретичен анализ свидетелства 

и факта, че Пешева се е позовала на 211 публикации,на български,руски ,английски и 

немски  език.От  своя  страна   съдържателната  страна  на  анализа  свидетелства 

убедително,че авторката познава проблема както в класическата ,така и в съвременната 

психологическа литература.

В  емпиричен  план  следва  да  се  отбележи,че  замисълът  на  изследователския 

дизайн  е  адекватен  на  разглежданата  проблематика,като  включва  методи 

,предполагащи качествен анализ на данните. Закономерно акцентът е поставен именно 

върху  качествения  анализ,ставащ  все  по-популярен  в  клиничната  психология, 

позволяващ да се обхване богатството на психологическия свят на индивида. Пешева 

избира  психотерапията  и консултацията  ,явяващи се  едновременно методи както  на 

диагностика,така  и  на  лечение,даващи  възможност  за  проследяването  на  всички 

психологични  параметри  в  тяхната  динамика.  Нека  припомним,  че  в 

психоаналитичната работа изследването и лечението съвпадат и от таза гл.т. този избор 

е напълно основателен.Прави силно впечетление професионалазма и компетентността 

на  Пешева  в  анализа  на  резултатите,  даващи  възможност  за  персонализиране  на 

подхода към тези пациенти.

 Пешева  разширява  обсега  на  своето  изследване  като  включва  анкетно 

проучване  на  мнението  на  българското  население  относно  трансплантацията.Това 

изследване  макар  и  да  изглежда  самостойно  всъщност  е  подчинено  на  основната 

изследователска цел.То е пряко обвързано с процеса на ресоциализация на пациентите 

с трансплантация, като е важен аспект от модела на психологическка работа с тях.От 

друга  страна  подобно  проучване  обвързва  психологичната  страна  на  проблема  с 

морално-етичната  и  юридическата,  като  имплицира  идеята  за  това,че  нормативите, 

регулиращи донорството до голяма степен обуславят  психичните  преживявания  при 

трансплантациите, каквото е например чувството на вина.

Дисертанката  е  представила  справка  за  приносите,  като  те  съдържателно 

съответстват на постиженията в дисертационния труд и са плод на личните усилия и 

изследователски  търсения  на  авторката.  Внимателното  запознаване  с  разработката 

позволява да се отделят следните приносни моменти на авторката:

1.Конструирани  са  методи  за  психологическа  оценка,  за  проучване  на 

емоционалната  динамика  и  за  психотерапевтично  проследяване  на  пациентите  с 



трансплантация.С  това  Пешева  допринася  за  обогатяване  на  инструментариума  на 

клиничната психология.

2.Теоретичните обобщения,направени въз основа на собствен клиничен опит са 

български принос в тази област.

Цялостното ми впечатление от дисертационния труд е,че той представлява едно 

задълбочено  психологическо  изследване  с  широка  теоретична  база,  осъществено  с 

надеждна емпирична процедура, представящо убедителни психологически анализи.

Всичко  това  ми  дава  основание  да  предложа  на  уважаемите  членове  на 

академичното жури по психология да присъдят на авторката на дисертационния труд-
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