
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. 

Ръководител на „Катедра по психиатрия 

и медицинска психология“ към МУ Варна 

 

Относно дисертационния труд на д-р Диана Миленова Радкова,  

главен асистент в катедрата по Инфекциозни болести при  Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор”. 

         

 

Тема на дисертационния труд: „Психологичен баланс на 

хоспитализирания пациент с инфекциозна болест”  

         

Биографични данни за дисертанта:  

        Д-р Диана Миленова  Радкова е завършила медицина с отличен успех 

през 1979 г.. От 1987г. има защитена специалност „Инфекциозни болести”. 

Д-р Радкова работи като  главен асистент и лекар-инфекционист в 

Инфекциозната клиника на УМБАЛ „Св.Марина” - гр. Варна. От 2014 г. е 

зачислена като докторант на самостоятелна подготовка.  Има 3 научни 

публикации, свързани с тематиката на дисертационния труд и други 22 . 

          

Общи данни относно дисертационната работа  
Дисертационната работа  на д-р Радкова е   в  областта на 

психосоматиката. В България подобно научно изследване, върху значението 

на преживяването на пациента, с неговите соматична, психологичната и 

социална страни, в хода на хоспитализацията в инфекциозна клиника не е 

правено.Предвид това,че  по литературни данни е известно, че     

преживяванията  на пациента  за своята соматична болест , ограниченията 

свързани с условията на лечение   могат до доведат до остри психологически 

проблеми и дори до психотични  разстройства прави работата актуална и 

значима.  

Запазването на психичното здраве при лечение на соматична болест е 

актуален проблем за световната литература и практика, който все повече се 

отразява на оценката на ефективността на клиничната работа. За  успешното 

решаване на този проблем са необходими сериозни и задълбочени научни 

изследвания. Дисертационният труд на д-р Радкова е една част от тях, първа 

по рода за нашата страна. 

       

 



Структура  на дисертационния труд  

 

        Представеният труд е структуриран според общоприетите изисквания 

в  следните раздели: 

I. Литературен обзор;  

II.  Цел и задачи на изследването;  

III.   Методика и организация на изследването;  

IV.   Резултати;  

V.   Анализ;  

VI.   Обсъждане;   

VII.   Заключение; 

VIII.    Изводи;  

IX.   Приноси.  

 

 

Литературен обзор: 

           Литературният обзор (57 страници), обсъжда   задълбочено  мястото 

на преживяването на пациента с инфекциозна болест – по време на 

боледуване, на фона на наложената изолация. Проучени са 162 научни 

разработки, 10 – български език 152 – на латиница. Болшинството от тях 

отразяват актуалното състояние на проблема през последнитее 10 години.  

За целите на научното проучване  докторанта дефинира основни понятия: 

„преживяване”, „вътрешна картина на болестта”, „психично състояние”, 

„психическо разстройство”, „стрес”, „холистичен подход”, „трифокална 

терапия”. 

   Литературния  обзор отразява резултатите от  актуални проучвания 

свързани с влиянието на психичния фактор върху боледуването от 

инфекциозни болести, върху начина на протичане и изход от тях, както и 

такива проучвания , касаещи преживяването на изолацията в условията на 

инфекциозен стационар.    

 От обзора и цитираната литература  е видно,че до момента , в 

България тази  тематика не е била обект на научно проучване, с изключение 

на една  разработка, в чийто авторски колектив е д-р Радкова. 

          Литературният  обзор започва с обективни, актуални данни за 

значимостта на инфекциозните заболявания в света и у нас.Тук се разглежда 

и тезата за това,че    една инфекциозна болест е сериозна предпоставка за 

отклонения в психологичното функциониране на индивида. Следва 

обстойно проследяване на научната литература по отношение на 

взаимовръзката „ инфекциозна болест – психика, психично функциониране. 

На тази база автора коментира съвременното разбиране за холистичния 

подход в медицината.  

      Следващият голям раздел, касаещ преживяването на инфекциозно 

болните, представя виждането на докторанта за връзката между 



боледуването от инфекциозна болест и появата на психично разстройство  

свързано със  стрес водещо до непсихотична и психотична   симптоматика. 

Особен акцент, в този раздел, е поставен върху проучвания, касаещи 

преживяването на инфекциозно болния, поставен на активно наблюдение в 

условията на стационарна  изолация. В изложението се вземат под внимание 

социалните и психологическите аспекти на ограниченията на пациентите и 

отражението им върху готовността да следват или блокират лечебния 

процес. 

     Не е пропуснато и представяне на инструментите, с които автора  работи 

за добиване на собствените емпирични резултати. В литературния обзор е 

предаден  и т.нар. „балансов модел” на проф. д-р Носрат Песешкиан, 

психиатър-психотерапевт и връзката му с преживяването на всеки здрав/ 

респ. боледуващ индивид.  

  
 

  

    Цел и задачи,:  
     Целта е подробно и точно формулирана. Задачите са свързани с 

определената цел. При формулирането им е използван ясен и точен стил. 

Изработени са 3 хипотези, които автора проследява и обсъжда в 

заключението. 

 

    Контингент и методика на проучването: 
Контингентът на изследването включва 180 пациента.Те са  

разпределени в три групи: пациенти с капкови инфекции (65), такива с 

трансмисивни инфекции (50) и пациенти с остри вирусни инфекции (65). 

Възрастовият интервал на изследваните  лица  е от  19 до 60г. Критериите 

за  включване на изследваните   са ясно дефинирани. Всички пациенти са 

изследвани в условията на  хоспитализация в Клиниката по инфекциозни 

болести на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна за периода 2013-2014г. 

    

 Методи на изследването:  
     Използвани са 2 психологически методики: „Въпросник за оценка на 

психологичния баланс”- разработка на докторантката и „Самооценъчната 

скала на Холмс и Рее” – модифициран вариант. В  специално изготвен за 

проучването формуляр,  за всяко изследвано лице са отразени соматичен 

статус, анамнестични и социо-демографски данни.  

   Методиките са адекватни на целта и правят възможно получаването на 

достоверни резултати. Приложените статистически методи (5 на брой) 

позволяват достоверно обективиране на начините за решаване на 

поставените задачи. 

     

 



 Резултати, анализ и обсъждане: 

      Представянето на резултатите започва с обективиране на 

необходимостта научната тематика да бъде проучена тъкмо при 

споменатите 3 групи пациенти с инфекциозни болести. Автора е извел 

агрументацията на база проследяване на заболеваемостта на пациентите с 

инфекциозна болест за периода 2009-2013г. според установени демографски 

и клинични показатели. От една страна, се извежда факта, че в последните 

5 години са хоспитализирани 4 пъти по-малко пациенти от заболелите; от 

друга – че най-често хоспитализираните са именно пациентите с капкови и 

трансмисивни инфекции и остри вирусни хепатити. В социо-демографската 

характеристика на хоспитализираните в клиниката пациенти докторантката 

открива отличаващи групата специфики, най-вече по отношение на 

възрастта, пола, местоживеенето (предимно градски хора) и социалното 

положение. 

     Така проучените и документирани резултати   позволяват в следващата 

част от проучването да  се проследи и сравни спецификата на 

преживяването на пациентите не само междугрупово, но и по отношение на 

социо-демографските характеристики. Особено внимание автора  отделя на 

преживяването на пациентите с остри вирусни хепатити, защото то се оказва 

по-специфично, отколкото при пациентите от другите две групи. Пак там 

докторанта извежда и обсъжда различията вътре в групата на пациентите с 

ОВХ, констатирайки еднаквост между тези с хепатит А и неуточнен 

хепатит. 

    Всички тези данни са изведени на база на авторския въпросник и сравнени 

и анализирани в съотношение с данните от скалата на Холмс и Рее. 

Резултатите, онагледени посредством балансовия модел на Н. Песешкиан 

позволяват да се добие точна представа за констатираните факти, а именно: 

1. Значението на социо-демографската характеристика и вътрешната 

картина на болестта в оформянето на актуалното преживяване; 

2. Влиянието на коморбидността с други психосоматични болести 

(главно хипертония и захарен диабет)  

3. Високата степен на болезненост на преживяване на минали (преди 

година и непосредствено налични преди актуалната хооспитализация) 

жизнено-значими събития (ЖЗС).  

    Друг акцент в разглеждане и обсъждане на резултатите е проследяване   

динамиката на преживяване на пациентите от  стационарната изолация. 

Тук автора намира, че начина на преживяване на изолацията зависи не само 

от характера на болестта и престоя в клиника, а главно от начина на 

преживяване на соматичната, психологична или социална страна на 

боледуването. 

      Самостоятелното  емпирично проучване е прецизно осъществено. 

Резултатите от него са добросъвестно, подробно и последователно 

представени. Те са подкрепени с изведената статистическа значимост на 



фактите и онагледени посредством 25 таблици и 77 фигури. Обсъждането 

на получените резултати през призмата на съществуващите други 

проучвания е направено в отделна глава, което позволява обособяване на 

основните обсъждани тенденции, подкрепени със собствените резултати на 

авторката. 

   

 

      Изводи и приноси:  

      Докторанта оформя пет  извода, които отразяват точно постигнатото по 

задачите на емпиричното проучване. И тук, както и в целия дисертационен 

труд личи аналитичната мисъл на д-р Радкова и способността й да представя 

научните си разсъждения ясно и последователно.    

Изводите от   направеното проучване  потвърждават напълно   две от трите 

поставени хипотези.   Третата  хипотеза не се потвърждава –констатирана е    

специфика на преживяването на пациентите с ОВХ, докато предварителните 

разсъждения са били  ,че такава отсъства.  

      Изведени са 5 приноса с оригинален характер и 3 – с потвърдителен и 

научно-приложен характер. Те синтезират както актуалността на проблема, 

така и високото ниво на практическа приложимост на получените резултати. 

На база постигнатото д-р Радкова потвърждава очерталият  се   генерален 

подход  в медицината  като изключително необходим - за   прилагане на 

трифокалния подход в практиката на инфекциозните клиники.  

 

  Език и стил:  
Работата  е написан в стил, отговарящ на изискванията за научен труд. 

От литературния обзор, експерименталната работа и обсъждането се виждат 

отличното познаване на материята . Реферираните източници са добре 

подбрани и отговарят на темата. Цитирането е съобразено с изискванията .   

 

      

Заключение: 

      Дисертационният труд на д-р Диана Радкова на тема: 

„Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна 

болест” съдържа общо 190 стр., включващи текст, онагледен с 25 таблици 

и 77 фигури,  цитирана литература от 162 източника – 10 на кирилица и 152 

на латиница и 2 приложения. Той представлява задълбочено научно 

изследване с подчертан принос за практиката. Разработката се основава на 

многопланово проучване на класическата и актуалната психосоматична 

литература. В емпиричната си част тя отразява неизучаван за практиката на 

инфекциозните клиники, у нас, психосоматичен проблем, а именно – 

актуалното преживяване на инфекциозно болния в единството от 

вътрешната картина на болестта (изградена преди появата на болния в 

клиниката) и начина на преработка на възприетата лекарска оценка за 



състоянието и условията на лечение. Получените данни са обработени 

статистически и адекватно поднесени в съответствие с поставените задачи. 

Онагледяването е отлично   и коректно показва значимостта на получените 

факти. Анализът и обсъждането впечатляват със задълбоченост на 

психосоматичното осмисляне на резултатите. Изводите и приносите са 

съответни с постигнатото. 

     Представеният дисертационен труд съответства напълно на всички 

изисквания за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. 

 Въз основа на гореказаното предлагам на уважаемото Научно жури да 

присъди на д-р Диана Миленова Радкова образователната и научна степен 

„Доктор”. 

 

11.12.2014г.                                                      Рецензент: 

                                                                   /проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н./  


