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Темата  на дисертацията е в една модерна и все още с  много неизвестни 
рискове и взаимовръзки както в медицински и така и в психологичен план. 
Към този етап на изследвания и емпиричен опит на професионалистите е 
известно,  че  пациентите,  които  заявяват  желание  за  трансплантация  на 
орган  често  проявяват  различна  степен  на  депресивни  и  тревожни 
разстройства,  много  от  тях  с  тежък  соматичен  резонанс.  До  сега 
психолозите  са  отчели  някои  персонални  фактори  на  влияние  и 
личностови  дисфункции,  които  определят  рисковете  в  медицинските 
интервенции  и  влияят  неблагоприятно  във  всички  етапи  на  терапия. 
Особено  внимание  психолозите  заделят  на  предтрансплантационния 
период,  в  който  пациентите  са  склонни  да  се  екзалтират  и  наивно  да 
фантазират за своя живот. Много сериозни са проблемите на зависимост 
към семейството и лекуващия лекар, което се трансформира в интензивен 
стрес и агресивна готовност при затруднения в лечебния процес. 

Точно в тази сфера Пешева полага целите и задачите на своята дисертация: 
Да  създаде  методика  за  психологична  оценка  на  пациенти,  очакващи 
трансплантация. Да създаде методика за проследяване на  емоционалната 
динамика и психотерапевтичен процес при тези пациенти. Да представи 
опита си на психологична и психотерапевтична работа с пациенти от  две 
групи:  с  чернодробна  и  бъбречна  трансплантация.  Изследвани  са  119 
случая на пациенти - пред и следоперативния период на интервенцията за 
присаждане  на  орган.  Изработен  е  собствен  теоретичен  конструкт. 
Използваните методи на анализ са качествени.  Създадена е методика за 
оценка на пациентите, очакващи трансплантация. Основен метод в нея е 
полуструктурирано интервю, за което е съставен много добър протокол. 
Той  насочва  към  основните  психологични  и  медицински  рубрики;  към 
събиране на данни за емоционални преживявания, нагласи и фантазии към 
болестта,  нейните  последици,  възможности  за  анализ  и  изграждане  на 



обяснителни  конструкти  за  болестта  и  смъртта;  към  равнището  на 
личностова  зрялост  и  „плътност”  на  личността,  рефлектиращи  към 
стратегии  за  справяне  при  фрустриране  и  травми;  към  възможности  за 
инсайт и психосоциална свързаност. Заключението на протокола  за всеки 
пациент  съдържа  синтезиран  вариант  на  описание  за  особеностите  на 
личността, отношението и нагласата към заболяването и трансплантацията, 
отразяване на емоционалното състояние и емоционалната динамика. 

Пешева  създава  втора  методика  за  проследяване  на  емоционалната 
динамика  на  пациентите  с  трансплантация  със  основни  области 
представени  в  логиката  на  психоаналитичните  и  екзестенциални 
концепции, които са релевантни към  конкретната индивидуална  работа и 
дават  възможност  за  отчитане  на  състоянието,  критичните  моменти, 
особености  в  поведението  през  различни   времеви  периоди   след 
трансплантацията. В протокола се проследяват и анализират: елементи и 
равнище  на  тревожност  и  деперсивност;  специфични  емоционални 
състояния.

Пешева  създава  трета  методика  за  психотерапевтично  проследяване  на 
пациентите след трансплантация на орган. Протоколът на тази методика е 
изцяло  изготвен  върху  психоаналитичната  парадигма  и  съдържа  седем 
основни  рубрики  на:  симптоми,  конфликти,  страхове,  отношения  с 
обектите, защитни механизми, проблеми и ресоциализация. Последяването 
е  в  пет  времеви   периода  след  трансплантацията,  релевантни  на 
клиничните  параметри  за  медицинско  проследяване.  Този  протокол  е 
изключително  ценен  и  отразява  високото  ниво  на  професионална 
компетентност  на  докторантката  в  психоаналитичната  парадигма.  Тя 
анализира  интензивния  вътрешния  психичен  конфликт  при  пациента  на 
архаично и невротично ниво, в които се вграждат телесната болка, страха 
от смъртта и фиксираните в миналото травматични събития. Тя показва и 
умения  да вплита своите психоаналитични интерпретации в инструменти 
за  оценка.  Всичко  това  е  сериозно  доказателство  за  придобитите 
професионални умения на Пешева за научни изследвания.

Дисертацията  е  разработена  на  280  страници,  има  много  прегледни 
таблици, графики, протоколи и съвременен вариант на  текстово оформяне. 
Има  допълнително  изследване  на  мнението  и  отношението  сред  171 
българи  за  очертаване  на  социалния  контекст,  в  който  се  работи  у  нас 
трансплантацията  на  орган.  В  главите  на  въведение,  цели,  задачи, 



методики и собствен теоретичен конструкт е вплетен много широк обзор, 
който дава поглед към най-съвременните психологични подходи на оценка 
и психотерапия при трансплантация на орган. Основни подходи, в които 
докторантката работи са психоаналитичният и клинико-психологичен, като 
показва много добра информираност и собствена позиция.

В самостоятелна част са представени собствените клинични наблюдения, 
много систематизирано и добре изложени с текста. В тази част изпъкват 
професионалните  умения  на  докторантката  за  психоаналитични 
интерпретации на линостовите особености и модели на защитно поведение 
в  болестта,  на  анализ  на  процесните  връзки  психолог-пациент  и 
спецификата на контрапреноса, на паралела медикаменти и психологични 
въздействия. Тук са направени много ясни оценки за ролята и смисъла на 
психологичната работа при тези пациенти, за трудностите в работата както 
с  пациентите,  така  и  с  техните  семейства.  Отново с  великолепен обзор 
върху  важни  психоаналитични  концепции,  тя  мотивира  своя  подход, 
методи и протоколи на изследване. Докторантката много добре мотивира 
как сериозната изолация и медицински травми в следоперативния период 
поставят  пациента  в  тежка  травматична  ситуация,  която  екфорира 
моделите на несъзнавано защитно поведение. Това е нейното основание да 
избира психоаналитичната парадигма като модел на психологична оценка. 
В  периода  преди  трансплантацията  Пешева  провежда  индивидуално 
антикризисно консултиране при всеки пациент, в което се оценят неговите 
личностови  особености.  Като  част  от  психотерапевтичната  работя   тя 
провежда и среща със семейството и медицинския персонал. В тази част на 
дисертацията  много  задълбочено  е  направен  анализ  на  потенциала  на 
индивида  да  приема  реалността,  да  се  мобилизира  и  защитава  от 
неудоволствието, в зависимост от психичната зрялост на аза и потенциала 
да  се  развива.  Много  добре  са  отдиференцирани   и  съпоставени 
състоянията  на  тревога,  страх  и  заплаха  и  тяхната  фиксация,  които  са 
основа  на  оценка  и  анализ  при  пациентите.  Много  силна  е  частта  за 
динамиката на психотерапевтичната връзка с пациента, наречена „работен 
алианс”,  която  отразява  потенциала  за  учене  и  личностово  развитие,  за 
изграждане  на  нови  ефективни  копинг  стратегии  и  оттласкване  от 
невротичните, защитни неефективни стратегии. Докторантката представя в 
добра логична последователност конкретните методи, които е ползвала в 
психотерапевтичната  си  работа:  внушението;  позитивната  и  дозирана 
манипулация;  работа  със  защитните  механизми:  фиксация,  регрес, 



фантазия,  формиране  на  реакция,  отричане,  пренос,  несъзнаваните 
фантазии, свързани с обектите проектирани в телесните органи, разцепване 
и проективна идентификация.

В частта собствени клинични наблюдения Пешева представя два периода – 
преди  и  след  трансплантация.  Тя  описва  водещите  конфликти  и  най-
честите  модели  на  защитно  поведение  към  приемане  на  диагнозата  и 
очакването  на  интервенция,  след  това  към интензивната  болка,  телесен 
дискомфорт  и  страх  от  смъртта.  След  това  е  описано  и  анализирано 
поведението на пациентите в периодите на реадаптация към социалната 
среда  и  своето  променено  тяло.  В  самостоятелна  глава  е  анализирано 
отношението и поведението на пациентите към болничната институция и 
персонал,  където  доминират  защитните  механизми  на  привързаност, 
зависимост  или  отхвърляне.  С  много  детайли  съпоставки  преди  и  след 
трансплантация са описани пациентите с чернодробни трансплантации и 
специфичните  за  тях  телесни  и  психични  проблеми,  стигащи  до 
кулминация  от  изчерпване,  телесни  дисфункции  и  психична 
декомпенсация с интензивни страхове и защитно поведение. Периодът на 
оценка  и  анализ  на  поведението  след  трансплантацията  е  даден 
първоначално в много кратки интервали от седмица, месеци и увеличен до 
години. 

По  сходен  начин  е  представено  в  обобщени  описания  и  анализи 
поведението на пациентите с бъбречни трансплантации. Особено интереси 
и  със  сериозен  практически  принос за  психологичното  консултиране са 
направените сравнителни анализи. С професионално умение да наблюдава 
и   интерпретира  специфични  аспекти  на  психичното  преживяване  и 
модели  на  поведение,  Пешева  представя  различията  при  двете  групи 
пациенти. При пациентите с бъбречни заболявания тя обобщава, че има по-
бавно  влошаване  на  телесно  и  психично  състояние,  по-бавно 
инвалидизиране  и   възприемане  на  трансплантацията  като  далечна 
перспектива. Пациентите с чернодробни заболявания по-бързо се влошават 
телесно  и  психично  до  тежка  степен  на  инвалидизиране  и 
трансплантацията  става  животоспасяваща  и  единствена  възможност  за 
оцеляване.  Непосредственият  период след  трансплантация  е  по-лек  при 
бъбречните  заболявания,  при  тях  по-бързо  настъпва  социална 
реинтеграция  в  семейството  и  социалната  общност.  При  пациентите  с 
чернодробните  трансплантации  болката  и  следоперативния  период  са 



много тежки, те изпитват интензивни страхове и ужас, фиксират се към 
донора,  трудно  се  адаптират  в  семейството,  развиват  зависимост  към 
институцията. 

Пешева  прави  сравнителна  психоаналитична  интерпретация  при  двете 
групи  пациентите  за  периодите  преди  и  след  трансплантация,  като 
анализира симптомите, конфликтите, страховете, отношенията с обектите, 
защитните процеси и ресоциализация. Тук тя добре интерпретира, че и при 
двете групи пациенти  страхът от смъртта достига до „дълбока архаична 
дихотомизация на личността, където често се блокират възможностите на 
личността подхранвани от нагона на живота”. От друга страна е огромен 
разходът на психична енергия за примитивни защитни процеси по типа на 
загуба на обекта, кастрация, зависимост, контразависимост.  С удължаване 
на  времето  след  операцията  настъпва  плавна  динамика  на  промяна  в 
защитните механизми към групата на невротичните: загуба на любовта на 
обекта,  страх  от  собствената  съвест,  а  възможностите  на  личността  за 
активна  житейска  позиция  се  възстановяват.  И  двете  групи  пациенти 
минават през период на скърбене от загубата, с тревога, тъга и вина. Тук в 
план  на  сравнителен  анализ  и  съпоставка  са  представени:  данни  от 
индивидуалната  история  на  личностово  развитие  и  социално 
функциониране;  продължителност  на  заболяване  и  степен  на 
инвалидизация;  отношение към заболяването;  нагласа към предстоящата 
трансплантация,  рисковете  свързани  с  нея;  и  болнична  институция; 
равнище на информираност; личностов потенциал за говори за болестта, 
нейните  последици  и  смъртта;  когнитивни  нарушения;  идентитет  и 
самооценка,  толеранс  към  фрустрация,  устойчивост  при  критични 
ситуации; преживени психотравми в различни области; копинг стратегии; 
комуникативни  умения  и  използване  на  подкрепа,  модели  на  защитни 
механизми  и  постигната  ресоциализация.  За  пациентите  са  описани 
общите  и  сравнителните  различия  за  динамиката  на  емоционалните 
преживявания,  психичната  енергия,  нарушения  в  основните 
психофизиологични   функции,  суицидна  готовност  за  кратките  и 
продължителните  периоди  от  време  след  трансплантация.  Тази  част  от 
работата е много детайлна, обемна и чудесно онагледена с графики, така, 
че  възприемането  на  анализите  и  съпоставките  между  двете  групи 
пациенти става достъпно, разбираемо и с компонентите на качествените 
научни анализи. 



В следваща част от дисертацията са представени по един случай  пациенти 
с  чернодробна  и  бъбречна  трансплантации.  По  много  добре   изграден 
протокол е направено описанието за пациентите: най-напред с история на 
заболяването, психологични проблеми, травми модели на защита свързани 
с болестта; лична история на минали травми и взаимовръзката с актуалната 
болестна  травма;  модели  на  поведение  и  защитни  механизми  в 
предоперативния  период  и  следоперативния  разделен  в  кратки  и 
продължителни  периоди  от  време;  теми  и  използвани  подходи  на 
психотерапевтична  работа  и  настъпилите  промени  в  психичните 
преживявания  и  поведение  на  пациента;  потенциал  и  дефицити  на 
личността, потенциал за променя от психотерапията и ресоциализация.

В три отделни глави са представени изработените от Пешева методики за 
психологична  оценка  на  пациенти,  очакващи  трансплантация;  за 
проследяване  на  емоционалната  динамика  след  трансплантацията  и  за 
психотерапевтично проследяване в продължителен период от време. В тези 
методики има конкретни стъпки за работа и много детайли от проведеното 
изследване  и  работа  с  пациентите,  които  отразяват  качественото 
изследване,  но  и  служат  за  образец  на  професионалистите  в  работата. 
Много  детайлно  се  представени  стъпките  за  оценка  на  емоционалната 
динамика, където се оценяват както преживените емоционални травми в 
болестта,  така  и  преди  болестта,  анализирани  са  копинг  стратегиите  за 
справяне  с  болка,  подкрепящите  системи  и  нива  на  комуникация. 
Психотерапевтичното проследяване  е структурирано в няколко области: 
водещи  конфликти,  страх  от  загуба  на  обекта,  на  любовта  към  обекта, 
кастрация, страх от съвестта, страх от анихилация  и смърт,  отношения на 
зависимост,  защитни  стратегии.  Въведени  са  нови  понятия  за 
„нарцистична несигурност” и „страх от анихилация и смърт”. В тази част 
Пешева  показва  високо  ниво  на  умения  да  прави  психоаналитични 
интерпретации и взаимовръзки, в такава трудна ситуация на травматични 
преживявания  и  соматичен  риск.  Всичко  това  тя  добре  е 
концептуализирала и направила в достъпна форма за работа и разбиране. 
Тази  част  е  по  типа  на  модерните  протоколи  с  разширени глосарии за 
оценка и работа с пациенти, които са вече традиционни за медицината,  но 
сега навлизат и в клиничната психологична практика у нас.

В  отделна  част  е  направен  и  алгоритъм  за  психологически  грижи  при 
пациенти очакващи и с  трансплантация на орган.  В  този алгоритъм са 



включени 12 важни области за работа на пациента и неговото семейство, 
преди  и  след  трансплантацията.  В  него  са  фиксирани  областите  на 
психологична диагностична оценка, предварителната работа с пациента и 
близките,  антикризисната  интервенция  непосредствено  преди 
трансплантацията,  психологичната  работа  след  трансплантацията  и 
психотерапията в периодите на възстановяване и ресоциализация.

В обобщен план искам убедено да обобщя, че изградените алгоритъм за 
психологични грижи и методики с протоколи за оценка на психологична 
оценка  на  пациентите  представени  в  индивидуален  и  групов  план,  за 
проследяване  на  психотерапевтичната  работа  при  тях  е  изключително 
сериозен  и  ценен  за  практиката  принос,  който  няма  аналог  към  този 
момент  в  българската  клинико-психологична  практика.  С  тези  свои 
методики на оценка Пешева показва високо ниво на практически умения и 
годности  за  изграждане  на  теоретични  конструкти,  базирани  на 
психоаналитичните концепции за научни изследвания. Това е високо ниво 
на професионални и научни постижения, които надхвърлят границите на 
докторската образователна и научна степен. 

Нямам критични оценки по същество. Работата изцяло е преработена след 
обсъждането  в  катедрения  съвет,  основните  глави  за  преструктурирани, 
съдържателно изчистени от излишните подробности и всички препоръки 
са изпълнени.

Като рецензент считам, че  дисертацията на Румяна Пешева  е отлично 
разработена  и  заслужава  адмирации!  Дисертацията  съдържа  сериозни 
приноси: модел на психологична и психотерапевтична оценка и работа с 
пациенти  с  трансплантация.  Този  модел  е  технически  много  добре 
оформен в протоколи, изработени като надеждни инструменти в научното 
изследване.  Считам,  че  докторантката  трябва  да  издаде  практическо 
ръководство,  което  да  подпомогне  клиничните  психолози  и 
психотерапевти в тази трудна, но вече доказано надеждна област за работа! 

От  позициите  на  своята   професионална  убеденост  и  чувство  на  лична 
отговорност,  предлагам  на  уважаемите  членове  на  Научно  жури  да 
присъдят на Румяна Пешева образователната и научна степен „Доктор”.

07.09.2011                              Рецензент: 

София доц. П. Петкова


