
С Т А Н О В И Щ Е 
 

 от Проф. д-р Минко Стоев Хаджийски, ВТУ „ Св.Св. Кирил и Методий” 

на дисертационния труд на   Иван Стоянов Александров, 

на тема „Детерминанти на личностното функциониране в процеса на 

лечение в болнична среда. Ресурси за психологична помощ.”, 
представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор на 

науките”, по научна специалност „3.2. Психология” 
 

Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 

                Въпросът за психологическата помощ на пациентите в клинична 

обстановка е важен поне по две причини. Едната е свързана с облекчаване 

на състоянието на болния, което в психически план е сложно в различни 

модалности на негативни преживявания (стрес, страх, тревога, отчаяние). 

Втората е косвеното повлияване на самия терапевтичен процес, защото 

отдавна е известна връзката на неговите резултати с психиката. В този 

смисъл насочването на дисертанта към изследване на факторите, които 

определят нейното функциониране, както в екстремалните ситуации на 

оперативно лечение, така и в поредно хоспитализиране при хронично 

болни. 

               Въпреки сравнително късното навлизане на клиничната и 

консултативна психология в практиката на общата медицина, днес е ясно 

дори за скептиците, че психологическата помощ е необходима и като част 

от комплексното лечение и като самостоятелна дейност за преодоляване на 

кризисните моменти и поддържане духа на болните. Съществуват обаче 

редица въпроси, които търсят отговор в теоретичен и практико – приложен 

план. Най-важните са свързани с подхода към пациента от гледна точка на 

неговата адекватност по отношение на психическата проблематика, 

личностните особености и влиянието на соматичното (травмено) 

страдание. Във всеки отделен случай психологът е изправен пред сложна 

система от зависимости в търсене на уникалния психологичен проблем. 



Това може да го обърка и подведе.  Търсенето на ресурси в системата на 

личността е един от доказаните, но често пренебрегван подход на 

помагането, за сметка на дисфункциите и екстерналните проблеми. 

               В този смисъл идеята на автора да изследва фактори на 

личностното функциониране в болничната среда е актуална и значима 

както за консултативната психология, така и в по-общ медицински аспект.  

 

Оценка на научно-приложните резултати и приноси на 

дисертационния труд 

       

               Дисертацията на  Доц. д-р Иван Александров има следните по-

значими приносни резултати и достойнства: 

1. В литературния анализ авторът извежда на преден план 

психологическата помощ. Това е правилно и необходимо, 

защото всякакъв анализ свързан с личността на пациента и 

неговите преживявания би бил самоцелен и ограничен в 

теорията. Тук следва да се отбележат няколко важни 

момента, които придават правилна насоченост на 

разработката. Преди всичко идеята да се приема 

психологическата помощ като част от цялостния лечебен 

процес, макар и доказана у нас все още е новаторска и 

недостатъчно популярна в медицинските среди. В 

доказването на своето виждане д-р Александров дава 

разгърната представа за нейната същност и съдържателни 

акценти, разделяйки я на видове (методи). Това намирам за 

удачно, тъй като обективните условия на болничното 

лечение не позволяват осъществяване на разгърнат 

терапевтичен или консултативен процес. В този смисъл 

информирането и подкрепата са възможни и необходими 

действия, които могат да се реализират и от непсихолози. 



Условията на болничната среда са описани подробно от 

гледна точка на възможностите за психологическа помощ, 

които са по-различни от тези в други институции. Става 

въпрос за правилното определяне на ограничения като 

място, време, прекъсвания, ограничена конфиденциалност и 

дори невъзможност за физически допир. 

2. Психическите състояния са представени, чрез 

преживяванията в най-видимата и драматична част на 

болничното лечение – оперативната интервенция. На базата 

на достатъчен обем литературни източници авторът описва 

житейските събития, свързани с нарушеното 

функциониране. Стресът е показан пълно откъм неговите 

физиологични и психологически страни и ефекти. Изтъкната 

е неговата роля за тревожността, която от своя страна също е 

подробно анализирана и диференцирана не само като 

диспозиция, различна от страха, но и като предоперативно и 

следоперативно състояние (преживяване). Описани са 

нейните проявления и психологически последствия при 

соматично болните. 

3. Проблемът за психическата проблематика по време на 

лечението е поставен на основата за насочване на 

психологическата помощ. В този случай естествено се тръгва 

от личността , от различните  й теоретични обяснения и 

типологични особености,включително  в медицински аспект 

на отношение към болестта. Авторът възприема 

балансираната интеракционистка позиция, за обяснение 

поведението в болничните условия, според която същото 

зависи от личността и ситуацията. Като удачен намирам 

подходът проблематиката да център бъде първостепенна в 



теоретичната обосновка, а оптималното функциониране, 

като базисно желание и интенция, както за здрави, така и за 

боледуващи. Макар същото да е многоаспестно и 

многопластово понятие с  различни измерения и 

зависимости в континуума обективно-субективно, тук е 

направен сполучлив опит да се сведе до няколко обективно 

съществуващи и възможни за изследване 

феномена(конструкта). 

4. Цялостният анализ на психологичните страни на 

боледуването, лечението и влиянието на средата е намерил 

израз в изведения   

„Концептуален модел на психологичната помощ в болнични 

условия„. Същият е цялостен, съчетаващ индуктивния и 

дедуктивния подход и освободен от имплицитно заложените 

в психотерапевтичните школи и концепции виждания за 

проблемите. Поради това  негово достойнство е 

насочеността към конкретни проблемни преживявания в 

определени важни лечебни дейности. Това, според 

авторовата идея следва да помогне за преодоляване на 

хаотичния и случаен характер на практикуваната 

психологическа помощ в клиничните условия. 

5.  Методологията на емпиричното изследване е добре 

замислена с оглед на заявените цели и задачи. Заслужава да 

се отбележи умението за използване на значителен брой 

инструменти при различни изследвани обекти в различни 

ситуации. Самото провеждане е описано задоволително като 

процедура и аргументация. Предметът на изследването дава 

възможност и изисква установяване на много връзки и 

зависимости между личностни характеристики, ситуации и 



преживявания. Същите са синтезирани в подобаващ брой 

допускания, които са обективно верифицируеми с 

използваните методики, които са надлежно описани.  

6. Резултатите от изследването са представени и обсъдени в 

третата глава на дисертацията. Те показват доминиращите 

преживявания на пациентите в разглежданите периоди на 

лечението, като логично акцентът е поставен на 

тревожността. Личностните регулативни процеси, свързани 

най-вече с реадаптация са анализирани поотделно за двете 

групи изследвани във връзка с влиянието на личностни  

диспозиции и конструкти. 

7. Изводите са дадени в десет пункта и синтезирано отразяват 

резултатите от гледна точка на издигнатите хипотези. 

8. Приносите са коректно посочени. Те отговарят на замисъла 

на труда и обективния му страничен прочит. 

Бележки 

По същество нямам значими такива, които да засягат същностни 

страни на дисертационния труд. Може би наименованието на Първа глава 

„Литературен обзор” е недостатъчно с оглед на нейното съдържание, в 

което има собствено авторско творчество. Също така намирам, че 

употребата на „ Предполага се” в т. 9 на изводите (с. 190) е неуместно. 

Заключение  

                 В заключение намирам дисертацията на доц.д-р Иван Стоянов 

Александров за едно мащабно, значимо и полезно за практиката 

изследване, което отговаря на изискванията за степента„ доктор на 

науките” по научна специалност „3.2. Психология”. Препоръчам на 

уважаемото жури нейното присъждане. 

26.11.2017г.                                              Член на журито: 

                                                                     /Проф. д-р Минко Хаджийски/ 


