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Кратки биографични данни:
Д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова е завършила медицина в 

Медицински институт - Плевен. Професионалният и стаж, е изключение 
на три години, е като психиатър е ЦПЗ гр. Русе- шест години като 
ординатор и двадесет и девет години като управител. В тези години 
дейността на ЦПЗ Русе бе отчитана като една от най добрите в страната, 
най-вече поради активната психосоциална рехабилитация провеждани в 
здравното заведение. В този период, а и в момента, ЦПЗ -Русе е 
единственото лечебно заведение от този тип с наличие на специалисти по 
обща, съдебна и детска психиатрия. То е база за специализация както по 
психиатрия и е акредитирано като такова и за Клинична психология.

Д-р Матева има придобита специалност по психиатрия и 
квалификация по Социален и здравен мениджмънт - Стопанска академия - 
Свищов ,и Социален и здравен мениджмънт - Нов български университет 
-  София. Има множество обучения по различни теми в областта на 
психиатрията . Изключително богат опит в клинични фармакологични 
проучвания и управление на проекти.

Д-р Матева е член на БПА на която е била Председател, Зам. 
Председател и член на управителният съвет.

По отношение научната дейност на д-р Матева- има седем публикации 
от които пет на латиница.

Представяне структурата на дисертационния груд :

Дисертационния труд е представен в 185 стр. и е структуриран както 

следва:

Въведение ;

Първа глава - Психичното увреждане -  постановка на проблема ;

Втора глава - Психо-социалната рехабилитация ;

Трета глава - Постановка и организация на емпиричното изследване;
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Четвърта глава - Резултати и анализ на изследването. Обсъждане на 

резултатите и обобщени изводи.;

Изводи и препоръки;

Заключение

Литература - 104 източника от които: 44 на кирилица, 55 на латиница и 4 

уеб адреса;

Приложения - пет .

Въпросите за социалното функциониране на психично болните, 

техните социални умения и способностите им за самостоятелен и 

независим живот са изключително важни въпроси свързани е тяхната 

социална интеграция. Заедно с това, борбата със стигмата и 

дискриминацията на психично болните, заема централно място в 

стратегията за изграждане на модели за психо-социалната им 

рехабилитация и социална адаптация . Разглеждането на този проблем в 

светлината на настощите психо-соцоални реалности прави темата 

изключително актуална и значима както в социален така и в психологичен 

и медицински аспект. Научната и стойност е свързана е изучаване и 

изграждане и доказване на адекватен концептуален модел за 

пеихосоциална рехабилитация съответен на световните тенденции в тази 

област, пречупени и адаптирани към социо-икономическите условия и 

адекватни на културалните виждания, е подчертана стигматизация на по 

отношение психичната болест, в обществото ни.

В първа и втора глава д-р Матева прави задълбочен преглед както на 

историческите аспекти на схващанията за психична болест през вековете 

което е подходяща основа за разглеждане и критичен анализ на психо-



социалната рехабилитация при еволюцията на схващанията в 

осъществяването и.

На тази база целта на изследването е формулирана ясно от която 

са изводими и шестте хипотези, които фактически са и задачите на 

изследване. Чрез четирите набелязани задачи дисертантът е детайлизирал 

посоката на приносните моменти в своето изследване , което е видно и от 

направените в последствие изводи. Всички те - цел ,задачи, хипотези са 

формулирани конкретно и компетентно.

Методи и методология на изследване са адекватни на поставената 

цел и задачи и са предпоставка за отговор на набелязаните хипотези. 

Самото изследване впечатлява с не само с броя на изследваните случаи, а 

и с продължителността си, което говори за устойчивост на постигнатите 

резултати и достоверност на направените изводи.

Поставените критерии и ограничения за подбор на изследваните 

пациенти осигуряват достоверност на получените резултати.

Направената статистическа обработка е адекватна и потвърждава 

направените изводи , които при внимателен прочит на работата се налагат 

и само на базата на описаното .

Резултатите от изследването са представени подробно, добре 

илюстрирани с графики и потвърдени от статистически данни.

Изводи са добре структурирани съответни на поставените задачи.

Направеният анализ на хипотезите фактически е обсъждане на 

изводите от работата, което е допълнено и в отделен раздел “Изводи“.

Тези разсъждения на дисертанта са базата на следващия раздел 

„препоръки“ който разглеждам като аспекти на продължаващо изследване 

с оглед детайлизиране и оптимизиране на методика и методология , което 

автора критично оценява, че не е провел в това си проучване.
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Заключението добре обобщава идеологията на работата както и 

фактите от обсъждане на хипотезите и изводите.

Използваната литература е адекватно подбрана, достатъчна по

обем.

Дисертационният труд на д-р Матева е представен на отличен 

професионален език с компетентност на специалист е дългогодишен опит 

в областта на психо-социалната рехабилитация. В самия подход при 

структуриране и подхода на изследване проличава и нейният богат 

управленски опит в администриране на дейности необходими за терапия и 

социализация не само на отделен пациент , а на групи, което е и 

настоящия труд -психо-социална рехабилитация при психично болни.

Представеният автореферат добре отразява дисертационния труд и 

представя резултатите и съответните изводи.

Критични бележки: Считам ,че представените хипотези, които са 

изводими от литературния обзор би следвало да са представени 

непосредствено след него . По този начин задачите биха формулирани на 

база хипотезите и очакваните изводи, което би ги направило по лесно 

възприемани от читателя. В същия смисъл е и представянето на изводите. 

При направеният анализ на хипотезите се прокарват изводи които не са 

добре видими за читателя, а биха могли да се формулират и в раздела 

„Изводи“.

Не смятам уместна формулировката на раздела „препоръки“- към 

кого?. В конкретния случай това са елементи от проучгзане които не са 

проведени, което автора коректно и компетентно посочва.

В заключение: Работата е структурирана съобразно възприетите 

норми и отговаря на изискванията както на ЗРАСРБ така и на неговият
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правилник, както и на правилника на ВСУ. Настоящия труд е с голям 

практически принос и е база за структуриране програми за психо- 

социална рехабилитация в цялата страна, които биха могли да залегнат в 

„Националния стандарт по психиатрия“, както и в национални и 

регионални програми за психо-социална рехабилитация. Научната 

стойност на представената разработка е несъмнен предвид анализа и 

резултатите от направеното многогодишно изследване. То е може би е 

най-задълбоченото и обхватно по темата, до момента, в страната ни.

Предвид изложеното, давам положителен вот на представеният 

дисертационен труд на Д-р Теменужка Матева „Интегриран модел за 

психо-социална адаптация на лица с психични увреждания ”, за

присъждане на образователната и научна степен “Доктор по

психология“ в област от висшето образование - 3. „Социални, стопански 

и правни науки“ и специалност 3.2 „Психология“.

28.04 2019
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