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Докторската дисертация на д-р Радкова е върху специфичен и 

същевременно модерен аспект на психологичните преживявания и  баланс 

при пациенти с инфекциозна болест, в период на хоспитализирано 

лечение. Дисертацията е разработена в два раздела, с подчасти, които 

кореспондират с изискванията за докторска дисертация. Дисертацията 

съдържа 190 стр.,  25 таблици, 77 фигури,  цитирана литература от 162 

източника и 2 приложения. 

Литературният обзор е много добре структуриран върху исторически и 

съвременни изследвания по темата. В него изключително добре са 

определени ключовите понятия, които са основа на изследването и 

интерпретациите. Целта и задачите на изследването са добре 

формулирани, към тях са изградени три хипотези. Проведено е изследване 

със 180 пациента, разпределени в три основни групи, спрямо вида на 

инфекциозните им заболявания.  Изследването е проведено с два 

психологични въпросника, от които първият е авторски въпросник за 

психологичен баланс, а вторият самооценъчна скала, модифицирана от 

автора. При всяко лице са въведени допълнителни данни от соматичен 

статус, анамнестични и социо-демографски данни. Използваните 

психологични методики са релевантни на поставените цели и задачи в 

дисертацията. 

В главата за обсъждане на резултатите има много онагледяващи таблици и 

графики, които подробно отразяват всички данни от изследването и 

направените сериозни статистически обработки. Докторантката прецизно 

анализира и съпоставя данните, спрямо логиката на научното изследване, 

центрирана към групово сравняване на психологичните преживявания при 

пациентите  и на втори план, тяхната съпоставка със социо-демографските 

характеристики. Интерпретациите на сравнителните анализи 

докторантката прави върху балансовия модел на Н. Песешкиян, определен 

в три основни области: външна и вътрешна картина на болестта, която 

формира актуалното преживяване; влияние на други придружаващи 



заболявания; емоционална болезненост от преживени жизнено значими 

събития и принудителната хоспитализация. Докторантката умело 

обобщава в своите интерпретации, че преживяванията на пациентите по 

време на хоспитализацията са обвързани с начина на преживявания на 

соматичните, психологичните и социални аспекти на боледуването, като 

според балансовия модел на преден план са не соматичните, а 

психологичните и социални фактори. Използваният авторски въпросник 

показва много добра надеждност като клинико-психологичен скринингов 

инструмент, който дава възможност за важни оценки по отношение на:  

био-психо-социалните аспекти на болестта; съдържанието на актуалното 

преживяване чрез регистриране на емоционалното отношение в четирите 

области на балансовия модел;  актуалната нагласа за преживяване на 

изолацията. При съчетаване със скалата за жизнените значими събития, 

въпросникът дава възможност да се диференцират спецификите на 

личностовата структура на пациента и защитните механизми по типа 

изтласкани (рационализирани) аспекти на преживяването.  

Направените изводи и заключения в дисертацията са съразмерни към 

анализите и интерпретациите на данните от изследването. Изведените 

приноси с оригинален и потвърдителен характер кореспондират на 

съществените аспекти на обобщенията в съпоставка със сходни научни 

изследвания в чужбина и у нас. 

Дисертацията на Диана Радкова покрива високите критерии на докторската 

степен и е много добър атестат за нейните лекарски и психологични 

професионални умения да организира и провежда научни изследвания и да 

прави анализи, които дават ценни насоки към съвременния холистичен 

модел на лечение при соматични заболявания.  

Нямам съществени критични бележки към дисертацията, с изключение на 

отделни правописни неточности. 

Предлагам на уважаемите членове на научното Жури да гласуват на 

Диана Радкова образователната и научна степен „Доктор”. 
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