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Представеният дисертационен труд се състои от 152 стр., онагледени
с 36 таблици, 14 фигури и 4 приложения. Библиографският списък
съдържа 220 литературни източника, от които 18 на кирилица и 202 на
латиница.

Дисертационният труд е структуриран съгласно изискванията на
Правилника за приложението на Закона за развитие на академичния
състав на Република България и включва: съдържание със списъци на
фигурите и таблиците, списък на използваните съкращения, въведение,
литературен обзор, цели и задачи, материали и методи, дизайн на
проучването, процедури по проучването, резултати и обсъждане, изводи и
приноси, резюме и завършва с книгопис.
Онагледяването на получените резултати е добро, налице е
адекватен баланс между отделните раздели.
Има резюме на английски език в 13 страници, което е представено
самостоятелно.
Докторантът е извършил значителна по обем работа като е проучил
над 200 литературни източника.
Целта и задачите на научния труд са ясно формулирани и конкретни.
Набирането на пациенти в проучването и всички процедури са според
изискванията на декларацията от Хелзинки и правилата за добра клинична
практика.
В изследването са включени 40 болни, разделени на случаен
принцип в две групи:
- психотерапевтична група с допълнителна към медикаментозната
терапия работа в психодрама – 20 болни с паническо разстройство;
- контролна група – 20 болни с паническо разстройство, получаващи
стандартната за това разстройство медикаментозна терапия.
Добре описани са и последователните процедури на изследването.
Получените резултати са коректно описани и кореспондират с
формулираната хипотеза и поставените задачи.
Авторът обобщава и наблюденията си за темите, които участниците в
двете групи с психодрама заявяват като проблем, върху който искат да
работят, подлежащите по тях реални проблеми, характеристиките на
семействата, в които са израсли, както и собствени техни характеристики,
дефицитите и удовлетворяването на базовите в детството и юношеството,
както и травматичен опит в детството.
Извлечените от резултатите на проучването 9 извода отговарят на
целта му, покриват поставените му задачи и са значими.
По отношение доказване ефективността на психодрамата за
намаляване на тревожността, проблемите и симптомите и риска за себе си
и околните, подобряване на общия клиничен резултат и повишаване
благополучието при пациенти с паническо разстройство.

Изведените 5 приноса с теоретичен характер и 2 с клиникоприложен са с висока стойност и позволяват психодрамата да се
препоръча като допълнителна към медикаментозна терапия в следващите
консенсуси и стандарти за лечение на паническо разстройство, както и да
се насърчи използването на двата нови за България инструменти SAI R и
CORE OM.
Публикациите на дисертанта по темата са 4, в тях тя е първият автор,
като една от тях е в чуждестранно списание с IF 2729.
Заключение
Дисертационният труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор” на тема: ”Някои аспекти на ефективност на психодрама
терапията при пациенти с паническо разстройство”, разработен от д-р
Гълъбина Петрова Тарашоева е посветен на значима в теоретичен и
практичен план тема и притежава безспорни приноси.
Всичко това ми дава основание да препоръчам на уважаемото жури
присъждане на научната и образователна степен „Доктор” по медицина
на д-р Гълъбина Петрова Тарашоева .
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