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 Дисертационната тема на Татяна Радева е върху една гранична област 

на психиатрията и психологията, в която се изследва взаимовръзката между 

моделите на копинг стратегии в динамиката на лечебния процес при 

депресивни разстройства. Радева е много добър психиатър, с дългогодишна 

практика за клинично лечение на депресии, с много добра следдипломна 

квалификация в полето на психологията и когнитивно-поведенческата 

психотерапия, което гарантира умения за научно изследване и анализи в тази 

област. От този свой опит Радева полага разбирането, че лечебния процес при 

депресии в голяма степен е повлиян както от дисфункционалните убеждения, 

модели и схеми на поведение,определени от Beck, така и от динамиката на 

интернализираните копинг стратегии за справяне с проблемни житейски 

ситуации. Това тя полага като основна цел на своето научно изследване. 

 Дисертацията е разработена в шест основни глави, върху 141 страници, 

с цитирани  205  литературни източника на латиница и кирилица, с 

преобладаващ брой през последното десетилетие.  Текстът е онагледен с 

много прегледни графики и таблици с подробно представени методики 

на изследване в приложение.  

 Първата глава от дисертацията е много добре систематизиран 

литературен обзор върху развитие на теориите за стреса, неговите 

медицински, социално психологични и психотерапевтични аспекти, като 

умело в систематизацията и доминиращите акценти докторантката държи 

връзка със своята цел. Много модерни аспекти са представени в теориите за 

копинг стратегиите, с моделите за контрол, с насоченост на поведението към 



трансформиране на обстоятелствата или приспособяване към тях, с 

основната насоченост към проблема или емоционалното преживяване. 

Представени са съвременните проучвания на копинг стратегиите при 

депресивните пациенти и ефективността от лечението, взаимовръзка с тежест 

на депресивната симптоматика, ремисии и релапси, множество генетични,  

хормонални и когнитивни изменения.   

 Втората глава представя организацията на изследване. Тук добре са 

структурирани целта, 5 основни задачи, 5 хипотези за взаимовръзки между 

видовете копинг стратегии с етапите на депресивно разстройство и  лечение в 

сравнителен план между експериментална и контролна групи. Изследвани са 

103 лица, от които 52-ма пациенти с депресивни разстройства, като са 

определени  много точно включващите и изключващи критерии. Формирани 

са четири етапа на изследване при едни и същи изследвани лица от 

експерименталната група. Изследването е проведено с широкообхватни 

клинични и клинико-психологични методики, които са релевантни на 

поставените цели и задачи: обстойно индивидуално клинично изследване при 

всеки пациент и оценъчна клинична скала за определяне тежестта на 

депресията при всеки пациент (Mongomery_Asberg Rating Scale); 

самооценъчни клинико-психологични скали за депресия, тревожност и стрес 

(Depression Anxiety Stress Scale, Lovibond and Lovibond); скала за оценка на 

копинг стратегиите  (Coping orientation of problem experience, Carver, 

Schneider, Weintraube) и анкетен метод, авторска разработка за 

социодемографски данни, динамика на депресивното разстройство и 

провеждано лечение. Обработката на данните е направена със съвременна 

статистическа батерия. Използваните клинико-психологични скали са 

подробно представени с тяхната адаптация, валидизация и добра вътрешна 

консистентност на айтемите.  

 Глава трета представя резултатите от конкретните методики, 

статистическите анализи, направените след това клинични, психологични 

анализи и интерпретации. Тук докторантката подробно и коректно представя 

всички детайли, включително влиянието на депресията върху тестовите 

самооценки при експерименталната група.  Много умело тя структурира 

поетапно провеждане на анализите, като следва стъпките определени от 

положените хипотези и логичните  взаимовръзки между клиничните и 



психологични анализи. При всичките си конкретни анализи тя непрекъснато 

прави съпоставка с данни от изследвания на други автори, с интерпретации 

от клинична позиция и  клинико-психологични анализи на 

психоаналитичните и когнитивни школи. 

 Ще спра своето внимание върху съществени аспекти от тези анализи и 

интерпретации. Много умело са изведени от тестовите данни 

интерпретациите, че „непреживяването на позитивни емоции и 

неосъзнаването на такова преживяване при пациентите от експерименталната 

група, поддържа дистимния фон в техния интрапсихичен свят” и това 

удължава и задълбочава хронифицирането и рецидива на депресивния 

епизод, дори при клинично определена ремисия. С детайлни и коректни 

анализи е изведена тревожността като предиктор за влошаване на 

депресивното състояние, като подпрагов симптом. На трети план внимателно 

е обсъдена динамиката в преживяването на стрес при пациентите, който се 

снижава при второто изследване, но остава след това на постоянно равнище, 

което е рисково за отключване на нов депресивен епизод, когато е в 

комбинация с други фактори.  

 В сравнителен план между експерименталната и контролната група е 

установено, че употребата на алкохол като копинг стратегия се засилва с 

възрастта при здрави и намалява при пациентите, което удачно е обвързано с 

културовите традиции за повишена употреба в годините, но при пациентите 

снижено  от терапевтичните изисквания за спиране на алкохола при 

медикаментозното лечение.  

 Съществен анализ е  направен върху динамиката на копинг стратегиите 

в отделните епизоди на изследване при лицата от експерименталната група, 

където се отчита възстановяване на активните и социално позитивни копинг 

стратегии до нива близки на контролната група: възстановяване на 

стратегията за активно справяне по типа „проблем-фокусиран копинг”, 

следван от „”стратегия планиране”. Друга е динамиката  при „емоционално-

фокусираните стратегии”: тя настъпва по-бързо във времето на 

първоначалния етап, когато пациента има системна терапевтична връзка с 

лекаря си, но не се развива след изписването, когато рязко се скъсява 

връзката с лекаря и няма друг терапевтичен заместител; уместна е 



интерпретацията, че това от една страна стимулира при пациентите 

използването на друга „проблем-фокусирана стратегия”, но от друга липсата 

на емоционална подкрепа увеличава риска от релапс. В  данните е отчетено и 

коректно интерпретирано, че при останалите модели на копинг няма 

съществена динамика при пациентите, но те остават на по-ограничено и 

неефективно равнище спрямо контролната група. Много съществен е 

анализът, че активната „проблем-фокусирана стратегия за справяне е в 

отрицателна корелационна зависимост спрямо депресията, т.е. колкото 

повече я използва пациента, толкова по-ниска му е депресията. Тук се 

присъединявам към последвалите интерпретации и терапевтични препоръки 

на докторантката да се  включат по-рано психотерапевтичните подходи за 

устойчиво изграждане на активните копинг стратегии при пациентите като 

профилактика на рецидив и по-добра социална адаптация в живота.  

Професионалистите знаем, че след депресивните епизоди пациентите 

снижават равнището на социално функциониране и качеството на своя 

живот, което също налага психотерапевтична работа, за по-добра 

ресоциализация, включваща възстановяването на активните копинг 

стратегии. Радева прави великолепна интерпретация, че „стратегиите 

фокусирани само върху изразяване на емоциите в съчетание с поведенческа 

дезангажираност, влошават депресивните тенденции.” От тук тя предлага в 

психотерапевтичните интервенции при пациентите още в рамките на 

хоспитализацията, центриране към проблем-фокусираните стратегии за 

възстановяване на старите или изграждане на нови.  

 В анализът на данните от третия месец след дехоспитализацията, 

когато пациентите се връщат към обичайния начин на живот в своята среда, 

най-благоприятно влияние оказват съчетанието на емоционално 

фокусираните и проблем фокусираните стратегии, които осигуряват 

емоционална подкрепа, но и стимулират социална активност. Ясно се 

доказва, как поведенческата дезангажираност при избягващата стратегия 

отричане, влияе крайно неблагоприятно и задълбочаващо депресията.  

 При четвъртото измерване през шестия месец след изписването могат 

да се разгърнат петте типа проблем-фокусирани стратегии, което дава 

възможност за справяне с актуалните стресори, след което няма влошавания. 



Когато продължи те да се прилагат в комбинация с емоционално-

фокусираните стратегии се постига най-добър и траен терапевтичен ефект.  

 Много сериозни са анализите, които са направени и върху данните за 

взаимовръзката между динамиката на тревожността и копинг стратегиите. 

При първоначалното изследване с положителен знак върху тревожността са 

прилаганите активни проблем-ориентирани стратегии. Отново емоционално 

фокусираните стратегии комбинирани с поведенческа дезангажираност  

повишават тревожността. При второто изследване, при изписването, 

положително влияние оказва стратегиите планиране и проблем-фокусиране. 

В сравнителен план има различие по отношение  на стратегията отричане, 

която влошава тревожността, но не и депресивните изживявания. Това е 

изключително важен извод за избор на техники в психотерапевтичната 

практика. При четвъртото измерване, на шестия месец след изписването, се 

отдиференцират много повече проблем-фокусираните стратегии - активно 

справяне, планиране, инструментална подкрепа в съчетание с емоционалната 

подкрепа, които намаляват тревожността. 

 В следващите анализи Радева прави интерпретации за корелационните 

взаимовръзки между степента на преживяване на стрес и копинг стратегиите 

при пациентите. Тук в основни линии данните и интерпретациите са сходни с 

тези при депресивността и тревожността, което Радева съразмерно 

интерпретира, че те потвърждават био-психо-социалния модел в етиологията 

на депресивното разстройство. 

 Много интересни са направените анализи и интерпретации за 

корелационните отношение между степента на депресия определена по 

оценъчната клинична скала на MADRS и самооценъчната клинико-

писхологична  скала на DASS  с копинг стратегиите. Установено е базово 

сходство при взаимовръзките между клиничната скала за депресия с копинг 

стратегиите  и клинико-психологичната с копинг стратегиите, с малки 

детайли на разлика по отношение търсене на инструментална подкрепа и 

избягваща поведенческа дезангажираност. Отново много коректно  Радева 

интерпретира, че сходства на корелативните взаимовръзки между клиничната 

и клинико-психологичната скали с копинг стратегиите, подчертават 

значимостта на тези стратегии за ремисия и възможността да бъдат положени 



в позиция на предиктори за рецидив. В тази част докторантката прави 

сравнителни съпоставки с проучвания на други автори, които подкрепят 

тезата, че проблем-фокусираните копинг стратегии се свързват с по-ниски 

нива на депресивността и тревожността.   

 В следваща част на анализи, Радева навлиза още в по-сериозна 

дълбочина – статистически анализи и интерпретации за определяне степента 

на тежест на независимите променливи от видовете активни модели на 

копинг стратегии спрямо независимата променлива депресия. Най-силно 

благоприятно влияние върху депресията оказват проблем-ориентираните 

копинг стратегии, на първо място „активното справяне”. Тук докторантката 

детайлно определя стъпките на волевия процес и целеполагането, обратната 

връзка подобряваща себеоценката и ученето от собствения опит. След това са 

планиране, в по-малка степен позитивното преосмисляне на събитията и в 

най-слаба степен позитивно влияние оказва „търсенето на инструментална 

подкрепа”. 

  В направените изводи Радева извежда основните взаимовръзки между 

копинг стратегиите в динамиката на депресивното разстройство, съпоставя 

анализите в двете групи, извежда специфични копинг стратегии, които най-

благоприятно повлияват депресивното разстройство. 

   В последната част много коректно, спрямо данните от 

статистическите, клиничните и психологични анализи, са изведени три 

теоретико-методологични и  два практико-приложни приноса.  Очертани са 

ограниченията  на изследването и бъдещите възможности. 

 Като рецензент нямам съществени критични бележки към 

дисертационната разработка. Считам, че Радева е създава много добра 

организация на изследването, което е трудоемко и продължително, но дава 

възможност изведените данни да очертаят динамика на депресивното 

разстройство, в която се изследват промени и взаимовръзки с копинг 

стратегиите. Изведена е богата съвкупност от данни, които са  обработени с 

добър статистически пакет, даващ интересни взаимовръзки. Със своите 

много добри умения на клиницист, придобити умения за работа с 

психологични тестове и психотерапевтични умения в когнитивната 



парадигма, Радева прави коректни  анализи и отлични интерпретации, които 

имат съществен принос както към клиничната практика, така и към избора на 

специфични техники и стъпки в психотерапевтичната работа при 

депресивните пациенти. С етапно проведените изследвания Радева 

убедително показва, че съчетаването на медикаментозна с психотерапевтична 

работа още в процеса на хоспитализация, след това в периодите след 

изписване дават най-благоприятен шанс за терапевтичния процес,  постигане 

на пълноценна и дълготрайна ремисия. Това поставя дисертационния труд на 

Радева в групата на смислените и донесли практико-приложен принос 

докторски дисертации, което заслужава професионално признание и респект! 

 

 В заключение, считам дисертационния труд като много успешен и 

предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на  

Татяна Радева образователната и научна степен „Доктор” по 

психология. 
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