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Предложената за становище дисертационна разработка е положена в сложно
интердисциплинарно поле между медицина в частност онкология ,психология
и психотерапия.
В последните години критично нараства онкологичната заболеваемост,
което се дължи от една страна на добрата медицинска диагностика, все
повече става възможно чрез приомите на високо технологичната медицина да
се диагностицират по лесно онкологични заболявания и да се прилага
своевременна терапия.
В съвременната медицинска практика обаче се оказва
високо
технологична и ниско психологична, което отново измества фокусът към
конкретната нозология, а не към личността на пациента. По тази причина
дисертационният труд на Александър Георгиев има изключително актуално
съвременно звучение, защото определянето на влиянието на протективните
личностови ресурси е от значение за крайният резултат на терапията. Може
би това е необходимото допълнително психологично познание, което умело
вплетено в терапевтичните алгоритми ще даде добър ефект върху цялостната
картина на заболяването и процеса на оздравяване. Съвременните
тенденция в онкологията определят психотерапевтичната интервенция с
равносилна тежест относно прогнозата на заболяването. От тази гледна точка
разработки като настоящата дават шанс за все по активно навлизане на
психотерапията като необходим модус.
Дисертационният труд е изпълнен спрямо академичните изискванията.
Състои се от 133 страници, увод, четири глави, заключение, лиетратура и
приложения.
В теоретичната част Георгиев по чудесен начин е рагледал както
класическите биомедицински модели на болестта, така и съвременните

психосоматични и психоонкологични аспекти. Изведена е концепцията за
позитивино психично здраве, ясно са дефинирани протективните личностови
ресурси. В това число, централен ресурс за позитивно психично здраве
заемат: издръжливостта, оптимизма, позитивната самооценка, които
стабилизират личността в такъв труден и неблагоприятен период от неговият
жизнен цикъл.
В проведеното изследване са спазени всички изисквания за адекватно
психологично изследване. Ясно са дефинирани целта, задачите и хипотезите
на самото изследване. Направена е добра организация с оглед специфичните
особености на заболяванията. Методиката и инструментариума са умело
подбрани, което говори за добър професионален подход и компетентност на
докторанта и неговият научен ръководител.
Проведеното изследване е върху клинична група от пациенти с
онкологично заболяване. Изведени са рисковите фактори в етиологията на
онкологичното заболяване и много добре са показани корелационните връзки
с личностовите особености на индивида. Като принос може да се отчете
обогатяването от докторанта в неговата разработка, специфичните аспекти на
личностов тип "С", които за съжаление е все по актуален.
Резултатите от изследването са ясно оказани и корелират с
предварително заложените хипотези.
Изследователксият проблем е изследван през призмата на съвременният
интегративен подход, които става все по приложим при състояния, които са
интердисциплинарни.
Приносите са от практико - приложен характер и имат сериозно научно
звучение.
Нямам критични бележки. Отчитам тежеста на работната среда, в която
е проведено изследването и спецификата му.
Всичко това ми дава право в заключение да предложа на уважаемото
жури да присъди на Александър Георгиев образователна и научна степен
"доктор".
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