
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от доц. д-р Лилия Маркова Пекова-Върбанова, д.м. 

Ръководител на секция „Инфекциозни болести“ към катедра по Хигиена, 

Инфекциозни болести и Епидемиология“ към МФ на ТрУ, гр. Стара Загора и 

началник на клиника по Инфекциозни болести при МБАЛ „Проф. Ст. Киркович“-

АД, гр. Стара Загора 

 

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, 

едната от които е под печат. 

          

Общи данни относно дисертационната работа  

 

Дисертационният труд на д-р Диана Радкова е   в  сферата на психологията, 

касаеща психологичния баланс на инфекциозно-болния човек. Темата е изключително 

интересна, защото пациентите с инфекциозни заболявания подлежащи на 

хоспитализация се поставят в условия на принудителна изолация – обстоятелство, което 

неминуемо се отразява върху настроението, самочувствието и без съмнение рефлектира 

върху състоянието им. От друга страна инфекциозните заболявания се появяват 

внезапно, без предизвестия и поради това са стрес и неприятна изненада за заболелите. 

В определени аспекти на инфекциозната заболяемост се оказва че никой не е застрахован 

срещу евентуално заболяване. Въпреки че това е естеството на практическата работа на 

всички инфекционисти и ние наблюдаваме цялата гама от преживявания на пациентите, 

рядко анализираме сериозно връзката им със състоянието и прогнозата им. 

До този момент в нашата страна не е правено подобно проучване. 

       

 

Структура  на дисертационния труд  

 

        Дисертационният труд е изграден съобразно изискванията 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 е в обем от 52 страници. В него се хвърля светлина върху 

холистичния подход в медицината, обяснява се същността на болестта, коментират се 

основните аспекти на поведението и нагласата на пациента спрямо нея. Обсъждат се 

състояния като преживяване на инфекциозната болест, психическо състояние на 

инфекциозно-болния пациент, психическо разстройство и връзката му със соматичната 

болест в спектъра на инфектологията, взаимодействието стрес-инфекциозно заболяване. 

Обръща се специално внимание на изолацията, която причинява интровертиране, 

нарушения в комуникацията, букет от особени усещания, които в значителна степен са 

негативни и оказват неблагоприятно въздействие върху личността. Авторката се спира 

на социалната стигматизация, която произтича от някои инфекциозни заболявания, все 

още недостатъчно приети от обществото като например СПИН. Цитирани са, някои от 

тях съвсем дословно 162 научни трудове на различни авторски колективи, като 10 са на 

български език и 6 от тях са от български автори, а останалите 152 са на латиница.  

 Актуални от последните 10 години са 60 литературни източника. Представена е 

връзката на преживяването на състоянието „инфекциозна болест“ с балансовия метод на 

Песешкиан.  

Разгледани са психологичните реакции на пациента във връзка с възприемането на 

соматичното заболяване, както и индивидуалните личностови качества и типовете 

поведение, които ги обуславят. Специален акцент е поставен върху инфекциозните 

заболявания-предмет на проучването на д-р Радкова – трансмисивни заболявания в 

частност Лаймска болест, капкови инфекции – грип, инфекциозна мононуклеоза и 

хепатити.  Посочена е ролята на фактори като  осведоменост, ниво на здравните култура 

и просвета като значение за състоянието на тези пациенти, които осъществяват добра 

проекция върху прогнозата на заболяването.  

  

 

    Цел и задачи:  

 

     Целта е поставена добре и е точно формулирана. Задачите са свързани с 

определената цел. Би било добре да се включи и задача, касаеща отношението на 

инфекциозно-болния пациент към лекуващия го персонал, защото материалът, 

получен от това би послужил като базисен за преценка и евентуална корекция на 

подхода в лечението на тези пациенти.  
Изработени са 3 хипотези, които авторът проследява и обсъжда в заключението. 

 

    Контингент и методика на проучването: 

 

Контингентът на изследването включва 180 инфекциозно-болни във възрастов 

диапазон от 19 до 60 години. Пациентите са включени в три групи: пациенти с капкови 

инфекции (65), такива с трансмисивни инфекции (50) и пациенти с остри вирусни 



инфекции (65). Обследваните пациенти са хоспитализирани в Клиниката по 

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

направената от автора уговорка за това защо от материала – обект на проучването 

в дисертацията са изключени заболелите от невроинфекции и чревни инфекции, аз 

смятам че те, както и тези със СПИН би трябвало да бъдат включени, защото по 

този начин обхватът на разработката би бил по-пълен. От друга страна ще си 

позволя да отбележа че особен интерес представляват пациентите във възрастта 

над 60 години, още повече че средната продължителност на живота нараства и се 

оказва че тези хора са активни като умствен потенциал и определено представляват 

интерес като психо-емоционална реакция в светлината на болничната изолация 

при инфекциозните заболявания. 

    

 Методика на проучването:  

 

     Използвани са две психологически методики:  

1. Въпросник за оценка на психологичния баланс - разработка на докторанта. В него 

са включени 25 въпроса, 7 от които са таргетни за пациент в условия на изолация. 

Въпросите са много добре формулирани, съчетаващи тестове от първо и второ 

ниво, при което са включени възможности за отговори в свободен стил, което 

увеличава значимостта на получените резултати чрез включване на 

индивидуалния подход. 

2.  Скала за оценка на жизнено-важни събития на T. Holms R. Rahe от 1967 г.- 

вариант, адаптиран от автора. Разгледани са три подскали: семейство, личен 

живот и работа. 

 В  специално изготвен за проучването формуляр,  за всяко изследвано лице са 

отразени соматичен статус, анамнестични и социо-демографски данни. Приложен 

е въпросник за оценка на жизнено-значимите събития, в който са посочени 29 

такива с възможности за оценка на важността им и времето, в което те са били 

актуални. 

   За обработката на получените данни са използвани съвременни статистически методи 

като дисперсионен, вариационен, корелационен и сравнителен анализ, както и 

коефициент за вътрешна консистентност на скалите – Cronbach’s Alpha. 

     

 

 Резултати, анализ и обсъждане: 

 

      Представянето на резултатите стартира със значимостта на инфекциозната 

заболяемост във Варненска област, която показва нарастване в годините от 2009 до 2013. 

В същото време се обективизира намаление в броя на хоспитализираните пациенти. От 

трите групи инфекциозни заболявания, залегнали в основата на дисертацията, се 

коментира нарастването на капковите в противовес на хепатитите и трансмисивните 

инфекции за Варненска област, както и съответното им хоспитализиране. Подробно се 

разглежда заболяемостта от съответните най-често срещани типове остър вирусен 

хепатит. 

 Социо-демографската характеристика на хоспитализираните в Инфекциозна клиника 

Варна пациенти е разгледана по групи заболявания.  Авторът установява че някои от 

капковите инфекции се проявяват по-често при семейни пациенти, докато други по-често 

при несемейни, което има връзка с размера на контакта, както и начина на заразяване. За 

острите хепатити възрастовата структура потвърждава общоизвестните данни. Що се 

отнася до факторът семейно положение, констатира се че полово-предаваемите хепатити 



В и С се наблюдават по-често сред несемейни пациенти, което говори добре за целостта 

на семейството в наши дни. Парадоксално е установяването на зависимост между по-

високата степен на образованост и заболяемостта от хепатит А, за който се знае че е 

пряко свързан с нивото на личната хигиена. Това не е добре обяснено като находка.  

За трансмисивните инфекции се установява възрастова предиспозиция за отделните 

нозологични единици.  

Рапределението по пол показва че по-често от остър вирусен хепатит и трансмисивни 

инфекции боледуват мъже, докато от капкови инфекции са пострадавши равномерно и 

двата пола. 

Що се отнася до представянето на клиничните прояви при отделните заболявания аз съм 

впечатлена че ангинозният синдром е представен като водещ при инфекциозна 

мононуклеоза, а не при грип. 

Интерес заслужава фактът, изведен като резултат от наблюдение че заболяемостта от 

ОВХ нараства в селата, докато тази на капковоте инфекции – в града.  

Балансовият модел на преживяването на хоспитализираните инфекциозно болни за 

всички разглеждани групи върху които се базира проучването е подробно разгледан в 

светлината на съответните области – тяло, дейност, контакти, фантазия/бъдеще. 

Извършено е и междугрупово сравнение на преживяванията на пациентите според 

цитирания модел. Не е много добре дефинирана разликата между понятията „страх“ и 

„уплаха“ . Независимо от вида на инфекциозното заболяване, проучваните пациенти 

имат позитивна нагласа към своето тяло – в над 95%. В същия процент те са 

оптимистично настроени към работоспособността си. Разлика се отчита във връзка с 

ограничаването на контактите, като ограниченията се усещат по-осезаемо от пациентите 

с капкови инфекции и с остри хепатити.  

Параметрите на преживяването при пациентите с остри хепатити са изключително 

интересни като описана находка. Също така много прецизно е описана значимостта на 

жизнено-значимите събития в три подскали  за пациентите от различните сравними 

инфекциозни заболявания по възрастови групи и пол.    

Особено внимание е обърнато на преживяванията на инфекциозно-болните пациенти в 

условията на изолация. В медицината няма други, освен инфекциозните заболявания, за 

които изолацията на пациента като карантина с оглед прекъсване на епидемичния процес 

да е наложителна, в някои случаи задължителна. Това обостря особено много 

чувствителността на тези хора, която и бездруго е значително променена от самото 

заболяване. От липса на физически контакт страдат 1/3 от пациентите, по-често мъже. 

Фактори като възраст, семеен статус и образование не оказват влияние върху това 

чувство. Емоциите са най-често „недоволен“, по-често при мъже и „подтиснат“, по-често 

при жени. Временното дистанциране от обичайните дейности и хобита безпокоят едва 

40% от обследваните. 

Резултатите от дисертационния труд са подкрепени с изведената статистическа 

значимост на фактите и онагледени посредством 25 таблици и 77 фигури. 

Анализът на получените резултати авторът прави в обем от 12 страници. Установява се 

че възрастта и семейното положение имат специфично отражение върху изследваните 

три групи пациенти. Анализират се резултатите, получени в сравняваните групи 

заболявания, като се отдава дължимото на спецификата на пациентите с остър хепатит. 

Изолацията се асоциира със загуба на възможност за социални контакти при млади и 

образовани хора, докато при техните антиподи тя е по-скоро лишаване от физически 

контакт. 

Следва обсъждане на социално-демографските и клинични показатели на 

хоспитализираните пациенти в обособените по заболявания групи, както и параметрите 

на преживяването по балансовия метод на Песешкиан. Изведени са значимите 



психологични и психосоциални параметри за терапията на инфекциозно-болните 

пациенти с помощта на трифокалния подход към болестта. Изграден е модел на 

вътрешната картина на инфекциозното заболяване, направен е актуален психологичен 

прочит на същото. Посочва се доброто съчетание на скалата за жизнено-значимите 

събития и въпросника-авторов продукт за определяне на допълнителния акцент в 

терапевтичния подход към пациента. 

В заключение авторът потвърждава първата работна хипотеза, а именно че при 

пациентите в разгледаните три групи инфекциозни заболявания има предпоставки за 

възникване на реактивни функционални разстройства. Потвърждава се и втората 

хипотеза за това че пациентите с капкови инфекции имат психологичен дисбаланс, 

обусловен от чувството за страх и грижа за околните. Авторът извежда същото и за 

пациентите с трансмисивни инфекции. 

   

      Изводи и приноси:  

 

      Резултатите от дисертационния труд налагат 5 извода, които посочват 

недвусмислено значението на актуалното преживяване на болестта, както и 

въздействието на естеството на заболяването върху преживяването на пациентите. 

С оригинален характер са 5 приноса, с потвърдителен и научно-приложен са 3. 

 

В заключение мога да кажа че за първи път в РБългария е извършено подобно 

пространно и подробно проучване с пречупване на психологическите и психосоциални 

въздействия на инфекциозното заболяване през призмата на клинициста-инфекционист. 

Много успешно авторът е направил психологически срез на три групи инфекциозни 

заболявания, след което е анализирал сравнително същите. 

 Използваните от автора език и стил са добре подбрани и изкусно прецизирани.  

Библиографията включва 162 източника, от които 6 са от български автори, 4 са на чужди 

автори в превод на български език и останалите са чуждоезични. Цитирането им в 

разработката е по установените правила.  

      Дисертационният труд на д-р Диана Радкова на тема: „Психологичен баланс 

на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест” е оригинален за условията на 

инфектологията в нашата страна. Той разкрива психологически подбуди, обусловени от 

редица емоционални, социални и личностови фактори, които имат пряко отражение 

върху инфекциозно-болните пациенти. Познаването им и съобразяването на 

медицинския персонал в частност на лекуващия лекар с тях може да доведе до по-

благоприятно протичане на клиничния ход на заболяването, до съхраняване на 

накърненото от принудителната изолация самочувствие на пациента и определено до по-

добър изход от заболяването. 

     Представеният дисертационен труд съответства на всички изисквания за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор”. 

 Съгласно всички посочени съждения и коментари предлагам уважаемото Научно жури 

да присъди на д-р Диана Миленова Радкова образователната и научна степен „Доктор”. 

 

 

 

20.12.2014г.                                                          Рецензент: 

Гр. Стара Загора                                                  /Доц. д-р Лилия Пекова, д.м./                                                   


