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Дисертационният труд е извършен в рамките на три години (май 2010 – май 2013 
г.). Съдържанието му се простира върху 116 стандартни печатни страници, като 
за целта са проведени 6 психо-соматични теста и 2 био-химични изследвания.  

Текстът е разпределен в увод, 11 тематични глави, заключение и приноси.  

Получените данни и направените анализи са онагледени с 9 таблици, 50 фигури и 7 
приложения.  

Библиографската справка съдържа 128 заглавия – 15 на Български и 113 на чуждест-
ранни автори. 

Във връзка с дисертационния труд са направени 6 научни публикации, от които: 

 3 публикации в Български научни форуми 
 2 публикации в Българско научно списание на Английски език (едната от кои-

то под печат)  
 1 публикация в чуждестранно научно списание на Английски език (под печат).  

Подготвят се още две статии – една за Българско списание на Английски език (Folia 
Medica) и една за чуждестранно списание на Английски език. 

Дисертацията е одобрена и насочена за външна защита на заседание на разширен 
катедрен съвет на катедра „Анатомия, Хистология и Ембриология,“ Медицински 
Университет – Пловдив от 15.05.2013 г.  

 

 

Научно жури оценяващо докторантурата:  

Вътрешни членове:  

Проф. Стефан Сивков, катедра “Анатомия, Хистология и Ембриология“ 

Доц. Дроздстой Стоянов, катедра “Психиатрия и Медицинска Психология” 
 

Външни членове:   

Проф. Андрю Майлс, Имперски Колеж – Лондон 
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Увод 

Настоящата дисертация разглежда за първи път в България тревожността и емпатията 
на студенти-медици спрямо дисекция на анатомичен материал.  

Материалът е разделен в 11 глави. 

Първа и втора глава са теоретични по природа. Темите са тревожност и емпатия, тех-
ния профил и място в медицината.  

Трета глава прави кратко експозе на фрапиращи, анормални поведенчески прояви (ка-
то оскверняване на трупен материал) на студенти-медици по време на дисекция в ка-
тедра Анатомия, Хистология и Ембриология, Медицински Университет-Пловдив.  

Четвърта глава поставя основната задача на дисертационния труд - изследване на тре-
вожността и емпатията на студенти-медици от I-ви и II-ри курс.  

Пета глава съдържа критичен литературен обзор на съвременните методи за изслед-
ване на тревожност и емпатия. На този фон са очертани конкретните инструменти из-
ползвани в дисертационното проучване.  

Шеста глава отправя внимание към предходни проучвания в България и чужбина по 
темата на дисертацията.  

Седма, осма и девета глава са с описателен характер. Едната уточнява процедурите по 
администриране на психометричните тестове и провеждане на биохимичното проуч-
ване. Другата конкретизира метода на обработка на данните, в рамките на използва-
ния SPSS софтуеър. Последната внася светлина върху използваните статистически ме-
тоди при обработката на психо-метричните тестове и данните от биохимичното проуч-
ване. 

Разбираемо, десета глава е с най-голям обем. В нея се предлага графичен и табличен 
анализ на резултатите от изследването.  

Единадесета глава предлага трите генерални извода на докторантурата. 

Заключението включва обобщение на анализираните данни и препоръки за бъдещо 
действие.  

Следва изложение на приносите на дисертационния труд. 

 

I. Тревожност 

Определение 
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Тревожността е физиологична, когнитивна, емоционална и поведенческа проява на 
дискомфорт, напрежение и тревога (а понякога и на страх) причинени от множество 
краткотрайни или единичен, но по-продължителен във времето дразнител.  

 

Тревожността в медицината 

В медицината, наличието на стресиращи фактори е нормално явление, както сред па-
циентите, така и сред практикуващите професията.  

При болните, тревожността е с предоминантно физиологичен, емоционален и пове-
денчески характер. Болестта е временно, атипично телесно състояние смущаващо 
нормалния ритъм на живот.  Лечението често е по-болезнено отколкото самото забо-
ляване. Допълнителни стресиращи фактори са продължителността на лечебния процес 
и прогнозата за бъдещето.  

В опита си да дисциплинират поведението на болния с цел по-бързото и правилно раз-
решаване на медицинския казус, лекарите прибягват до строг тон, дистанцираност, а 
понякога и не на място шеговитост. Във физически и емоционално труден за тях мо-
мент, болните обикновено тълкуват такова поведение като израз на студенина и без-
различие. Тревожността им се увеличава. Оздравителният процес се забавя. 

За решаване на този проблем в комуникацията между лекар и пациент е нужна навре-
менната проява на емпатия. 

 

II. Емпатия 

Определение 

Емпатията, или мисловното и емоционално докосване до вътрешния свят на друг човек 
или жива материя (напр. животно, растение), е напреднал тип комуникация, обогатя-
ваща светогледа на практикуващия я и спомагаща еволюционното развитие на биоло-
гичните видове. 

 

Емпатията и медицинската професия 

Емпатията е дълбоко заложена в медицината. Последната не просто предоставя меха-
низъм за елиминиране на телесното страдание. Едновремено с това тя се грижи за пси-
хичните нужди на индивида породени от болестта. Целта е телесното заболяване да не 
довежда до перманентни негативни последствия за вътрешния свят на болния – като 
егоцентризъм, горчивина и озлобление спрямо здравите. 
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При ежедневно излагане на различни форми на страдание (а в крайни случаи, и на 
смърт) обаче, способността на лекаря да изпитва и проявява емпатия спрямо болните е 
застрашена. Страдащият човек нерядко се превръща в сложен медицински казус, който 
трябва да бъде решен. Психичните му нужди и борбата за съхраняване на личността и 
емпатията му вече не са приоритет.  Наблюдава се дехуманизиране на професията. 

 

III. Проблематика 

Част от проблема произтича от начина, по който се провежда медицинското образова-
ние. Без предварителна психическа подготовка, тинейджъри биват директно въвежда-
ни в най-отговорната и себеотрицателна професия. 

Проверочните изпити са неадекватни. Тестува се единствено фактическа по биология и 
химия, без други ключови науки силно застъпени в медицината: математика, физика, 
философия, етика.  

Не се осъществява и проверка за ниво на логически структурираща или систематизи-
раща памет. 

Липсва скрининг на кандидатите проверяващ ценностната им система, способността 
им да емпатизират и решават примерни казуси. 

В резултат, преподавателите-анатоми все по-често срещат: 

 отклонения от нормата за психическо поведение по време на дисекция (напр. 
прояви на тревожност, агресия, апатия); 

 липса на уважение към трупния материал (напр. отрязване на трупни части със 
скалпел за показност, оскверняване на секс-определящите органи за трупа); 

 персистиращо желание за покриване на образователния минимум, без амби-
ция за натрупване на знания, самоусъвършенстване и постигане на високи ре-
зултати; 

 нарастващо разнообразие от методи за “излъгване” на изпитната система 
(напр. използване на “информационни пищови” посредством мобилна връзка, 
“камикадзе” пищови на множество хартиени носители прикрити по цялото тяло 
на изпитвания).  
 

 

IV. Литература по тематиката 

В България 
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При все това, въпросът за тревожността и емпатията на студенти-медици спрямо тру-
пен материал досега не е изследван в България. 
 
 
Извън страната 

В чужбина, лидери в изследването на тревожността са Японските учени. Въпросът за 
тревожността и емпатията при анатомична дисекция обаче не фигурира в научните 
кръгове, поради две причини. 

От една страна религиозните доктрини на Шинтоизма повеляват, че физическата смърт 
е стадий от индивидуалното развитие. От друга, създадена е Национална Федерация за 
Дарение на Човешки Тела за Анатомична Дисекция. За борба с тревожността  е утвър-
дена практиката  студентите-медици да се запознават и комуницират с донорите на 
анатомични тела приживе.  

Извън Япония, за изследване на общата тревожност в медицинската професия се из-
ползват точни, количествени изследвания на биохимични показатели, най-вече корти-
зол (Gonzales Cabrera, 2012; Karlson et al., 2011; Grayson, 2011; Adam and Kumari, 2009; 
Bakke et al., 2004). 

Слабо разискващи емпатията на студенти-медици по отношение на анатомична дисек-
ция са учени от САЩ, Ирландия, Испания, Тайван, Израел и Нигерия (Chen et al., 2012; 
Schattner, 2012; Neumann et al., 2011; Magalhaes et al., 2011; Bellini and Shea, 2005; 
Haque and Waytz, 2012; Faye et al., 2011; Haslam, 2007). 

 

V. Цел и задача на академичната работа 

Задачата на настоящият дисертационен труд е да изследва неспецифичната и стресор-
специфичната (спрямо дисекционен труп) тревожност на студенти от I-ви и II-ри меди-
цински курс и да ги съпостави с емпатичния профил на изследвания кохорт. 

Целта е да се засекат факторите довели до специфичното развитие на двата изследва-
ни показателя, както и елементите влияещи на тяхното изменение. 

 

VI. Методология 

Налице са два взаимосвързани компонента.  

Първият компонент се състои от психо-соматични и психологически тестове от клас C 
или самооценка преживяванията на тестувания. Включени са: 
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 Теста на Хамилтън за Тревожност (HAM-ATest, 1959) - в модифициран вариант 
 Тестовете на Барън-Коен за Емпатия и Систематизиране (2003), и 
 Тестовете на Тананска за Анатомична Дисекция на Труп (Т-АДТ, 2010). 

Вторият компонент включва биохимично изследване нивата на α-амилаза и хромогра-
нин А в слюнка при отсъствие на и при интеракция с трупен материал.  

 

VII. Тестуване 

С горе-описаните методи са изследвани студенти-медици от I-ви и II-ри курс в Меди-
цински Университет-Пловдив за учебната 2010 / 2011 година.  

Изследването е проведено с предварително съгласувано с Юрист-Консула и одобрено 
от Етичната Комисия на Университета “Информирано Съгласие.” 

 

VIII. Обработка на данните 

Данните са обработени и внесени в електронна база данни на програмата SPSS - Версия 
19 (2010). 

За биохимичният анализ на слюнчената α-амилаза е използван Salimetrics Salivary 
Alpha-Amylase Enzyme Immunoassay Kit (Salimetrics LLC, PA, USA). 

За изследване нивата на хромогранин А в слюнка е използван продукта YK070 Human 
Chromogranin A EIA на Yanaihara Institute, Inc. (Shizuoka, Japan). 

 

IX. Статистически методи 

Приложени са следните статистически методи: 

 едномерни и двумерни честотни разпределения 
 сравнение на средното равнище  
 анализ на главните компоненти  
 анализ на надежността и изчисляване на коефициента Кронбах алфа 
 корелационен анализ и проверка на коефициентите на Пиърсън, Кендал тау-би 

и Спирман ро 
 Т-тест за независими извадки  
 едномерен еднофакторен дисперсионен анализ с проверка на коефициента ета 

квадрат 
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X. Резултати и дискусия 

Обща статистика 

Изследвани са общо 412 студента от Ι-ви и ΙΙ-ри курс медицина за учебната 2010/2011 
година. Средната им възраст е 20.3 години.  

Наблюдават се представители на 5 основни етнически групи (по самоопределение) - 
Българи, Кюрди, Гърци, Турци и Българо-мохамедани.  

Те оформят два религиозни полюса: Източно-православно Християнство и Ислям. 

 

Тест на Хамилтън за Тревожност 

Извършеният анализ за надежност на модифицирания тест на Хамилтън за Тревожност 
показва изключително висок коефициент на Кронбах алфа: α (13)= .90.  

Най-силна проява имат категориите на психичните симптоми, а по-слаба - тези на сома-
тичните.  

Първенец в класацията е категорията тревога, следвана от напрежение (1.65), депре-
сивно настроение (1.59) и безсъние (1.42). 

 

Фиг.1. Подредба на категориите симптоми на тревожност по сила на тяхната 
проява 

0 0,5 1 1,5 2

дихателни оплаквания 

пикочо-полови оплаквания 

храносмилателни оплаквания 

мускулни оплаквания 

сензорни оплаквания 

умствен компонент 

сърдечно-съдови оплаквания 

страх 

автономни симптоми 

безсъние 

депресивно настроение 

напрежение 

тревога 
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Категорията на автономни оплаквания заема силната пета позиция с 1.37. 

Логично, психичната категория “страх” (1.32) предшества соматичната “сърдечно-
съдови оплаквания” (1.24), а не психичната “умствен компонент” (1.23).  

Групата на сензорните симптоми (1.21) заема девета позиция.  

След тях се нареждат мускулните (1.06) и храносмилателните (1.02) симптоми.  

Най-ниско, със стойности под единица, стоят категориите на пикочо-полови (0.80) и 
дихателни (0.68) симптоми. 

Изненадващо, категориите на мускулните, храносмилателните и дихателните симпто-
ми, които съдържат силни соматични предиктори за тревожност, се нареждат след ка-
тегории като страх и сензорни оплаквания. 

 

Създаване и изследване на нови тематични компоненти 

Високата компартментализация на получените резултати дават основание за по-
нататъшно обединяване на 13-те категории в 3 компонента - психичен, соматичен и 
автономен. 

Психичният и соматичният компоненти биват изградени от по 6 сходни по тип катего-
рии симптоми на тревожност всеки. Поради обединяващия и допълващия си характер 
спрямо първите два компонента, автономният компонент съдържа само една катего-
рия симптоми. 

Извършен е анализ на главните компоненти. В неговите рамки, относно психичните 
симптоми, теста на Кайзер-Майер-Олкин за адекватност на провеждане на анализа 
показва изключително висока стойност:  .86. 

По отношение на соматичните симптоми, същият тест показва сходен резултат от  .87. 

Изчисление на средните стойности на новите композитни компоненти за цялата попу-
лация показва, че с най-висока средна стойност е психичният (8.90). 

Втори по величина, с голяма разлика от почти 3 единици, е соматичният компонент 
(6.00).  

Автономният компонент заема последна позиция със средна стойност от 1.37. 
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Фиг. 2. Средни стойности на трите нови компонента по Теста на Хамилтън за Тре-
вожност 

Работен извод: От трите елемента определящи състоянието на тревожност - психичен, 
физичен и автономен, психичният е най-силно застъпен, както по-брой, така и по сила 
на оплаквания.  

Взаимосвързаността на трите нови компонента е изследвана чрез корелационен ана-
лиз. Последният сочи наличие на силна позитивна връзка между психичната и сома-
тичната компонента (r (412) = .72, p < .001), и малко по-слаби между психичната § авто-
номната (r (412) = .59, p < .001), и соматичната § автономната (r (412) = .66, p < .001). 

 

Общ профил на тревожност 

10.2% (или 42-ма) от изследваните заемат най-ниската позиция на “непукисти,” с висо-
ка степен на приспособимост към променяща се среда изпълнена със стресиращи фак-
тори.  

Голям скок на 44.2% се наблюдава в следващата група, на много леко до леко тревож-
ни. 106 души (или 25.7%) заемат трета позиция, маркирайки зоната на “нормално” тре-
вожните. 

Следват две категории с анормално висок процент на силна тревожност. 20% от всички 
изследвани се характеризират със “средна до силна” (11.9%) и “силна до много силна” 
(8%) тревожност. 

Психичен 
компонент 

Соматичен 
компонент 

Автономен 
компонент 

8,9 

6 

1,37 
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Фиг. 3. Краен резултат от Теста на Хамилтън за Тревожност - за всички тестувани 

Описаните данни са меко казано смущаващи.  

Тестът на Хамилтън показва, че в ключов момент от обучението си (I-ви и II-ри курс), 
при формиране на професионалната нагласа, едва 25.7% от всички тестувани попадат в 
желаната норма за тревожност.  

Работен извод: Анормално силното представяне на студентите-медици в крайните със-
тояния на тревожност [почти никаква (54.4%) и силна (19.9%)] сочи за сериозни пропус-
ки в метода на кандидат - студентската селекция и избора на педагогически подход в 
началото на следването. 

 

Тестове на Барън-Коен за Емпатия и Систематизиране 

От тях се получават следните резултати: 

 за първи път в историята на тестовете има открит краен емпат 
 емпатите наброяват едва 2.9% от изследваните 
 балансирания тип доминира над всички останали с 56.4%  
 систематизаторите възлизат на повече от половината балансиран тип с 35% 
 налице е неочаквано висок процент крайни систематизатори (5.4%), почти 

двойно повече от откритите емпати. 
 

42 

182 106 

49 

33 

нулева до много лека тревожност 

много лека до лека тревожност 

лека до средна тревожност 

средна до силна тревожност 

силна до много силна тревожност 
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Фиг.4. Тип личност по Барън-Коен -  за всички тестувани 
 
Работен извод: Предвид тези данни, и при липса на промяна в сегашният начин на 
обучение, се очаква при завършването си, 40.4% от бъдещите медици в двата учебни 
курса да бъдат виждани като безсърдечни, ултра-практични индивиди, неотделящи 
нужното емоционално внимание на пациентите си. 
 
 

Между-тестова съспоставка: Тест на Хамилтън за Тревожност § Тестове на Ба-
рън-Коен за Емпатия и Систематизиране 

Извършеният корелационен анализ показва съществуването на значима, отрицателна 
връзка между степента на тревожност и типа личност на студентите-медици (r (412) = -
.57, p < .001, Ζ = 3.825).  

Работен извод: Сред студентите-медици, емпатите са по-силно тревожни от системати-
заторите и крайните систематизатори. 

 

Тестове на Тананска за Анатомична Дисекция на Труп (Т-АДТ) 

Т-АДТ включват въпроси от три тематични групи.  

Първата група засяга информираността на студента относно медицинската професия и 
анатомичната дисекцията преди приема му/ й в медицинския университет.  

Огромен процент от тестуваните (90.8%) са били наясно, че в основата на Българското 
медицинско образование стои практическата дисекция на труп. 

1 12 

233 
144 

22 

EE
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Фиг. 5. Предварителна осведоменост за дисекция на трупен материал  

На въпроса обаче дали са разглеждали анатомичен атлас преди началото на следване-
то, само една трета от всички запитани (64.8%) отговарят положително. 

 

Фиг. 6. Достъп до анатомичен атлас преди медицински университет 

Часовете по анатомия в гимназията не подобряват статистиката. 51.9% от тестуваните 
не са виждали на живо истински човешки кости или препарати преди постъпване в 
Медицинския университет. Вместо това, те са обучавани по изкуствени макети или ри-
сувани схеми. 

 

Фиг. 7. Опит с кости и анатомични препарати преди медицински университет 

Процентът на неизлагане на автентичен анатомичен материал се покачва още по-
драстично на въпроса “правили ли сте дисекция на животно в часовете по биология в 
гимназията.” 365 души от изследвания кохорт (или 88.3% от всички студенти-медици) 
не са извършвали такава. 
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Фиг. 8. Дисекция на животно в часовете по гимназиална биология 

Положителното съотношение на отговорите “да” спрямо “не” се завръща когато тесту-
ваните са попитани дали са виждали мъртво човешко тяло преди началото на следва-
нето си.  

76.2% са били свидетели на първичните последици от смъртта на близки, приятели или 
по случайност. 

 

Фиг. 9. Виждали ли сте мъртъв човек преди приема си в медицинския универистет 
 

Втората група въпроси на Т-АДТ проучва факторите довели до развитието на личното 
отношение на студента спрямо медицината и нейното практикуване.  

Една от ключовите теми е семейната среда.   

Оказва се, че 54.9% от тестуваните имат роднини с една или повече от следните пет 
професии, свързани с човешко страдание и смърт: 

 лекар 
 зъболекар 
 медицинска сестра 
 военен 
 погребален агент 
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Фиг. 10. Има ли член от семейството с професия свързана с трупен материал 

Личният опит на студентите с продължителна силна болка е изследван с въпрос за на-
личие на системно заболяване. Радостно е, че почти всички запитани (98.1%) са кли-
нично здрави.  

 

Фиг.11. Наличие на системно заболяване 

От осемте души (1.9%), които споделят наличието на такова страдание, най-често сре-
щани са силните сезонни алергии и желязо-дефицитната анемия. 

Оценка за връзката между живота и смъртта е проучен с допитване за премината ситу-
ация с директна опасност за живота. Изненадващо за средната възраст на тестувания 
кохорт (20.3 години),  34.5% вече са били подложени на подобно събитие.  

 

Фиг.12. Преживяване на живото-застрашаваща случка 

Срещата със смъртта в лично естество се допълва с въпрос за починали роднини и при-
ятели. Положителен отговор тук са дали 72.8% от изследваните.  
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Фиг. 13. Случаи на починали роднини и/или приятели 

С 6% повече (или 78.9%) са присъствали на погребение. 

 

Фиг. 14. Присъствие на погребение 

Какво се случва с човешкото тяло след настъпване на смъртта е следващия зададен 
въпрос. 90.8% смятат, че въпреки ненапредналите си медицински познания отговора е 
един и той е ясен - тялото се разпада.  

 

Фиг. 15. Знаете ли какво се случва с тялото след смъртта? 

Десицирането на човешко тяло зависи до голяма степен от религията на тестувания. 
Християните (62.1%) го приемат за норма в медицинското образование. Мюсюлманите 
(37.9%) – не.  
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Фиг. 16. Религиозна забрана за анатомична дисекция на труп 

Мненията се раздвижват с около 12% относно извършването на аборт. 50.2% от студен-
тите гласуват “за,” 49.8% - “против.” 

 

Фиг. 17. “За” или “Против” извършването на аборт 

По отношение на метода на изпращане на едно мъртво тяло във вечността, 81.8% от 
всички тестувани подкрепят бавното разлагане на телесните останки даващо възмож-
ност на близките за редовно посещение на починалия. 

 

Фиг. 18. Предпочитания за традиционно погребение спрямо кремация 
 

Третата група въпроси от тестовете на Тананска за Анатомична Дисекция на Труп 
(2010) изискват отговор продиктуван от развития в момента на тестуване тип личност 
на студента. 

Започва се с причините за избор на медицината за бъдеща професия.  
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Окуражително е, че 41% от запитаните са водени от хуманни съображения - да лекуват 
хората и да подобряват качеството им на живот.  

26% са посочили по-меркантилно съждение. Медицината е стабилна професия, а прак-
тикуващия я – носител на висок социален статус. 

При 12.9%, възхищение към друг лекар, било то родител или известен с постиженията 
си учен, се е оказало решаващо за избора им. 

“Призвани” към най-благородната професия също има. Тяхната численост възлиза на 
8%.  

На дъното в класацията са изпълнение на родителска воля ( 6.6%) и парична стимула-
ция (5.6%).  

 

Фиг. 19. Причини за професионален избор “медицина” 

Що се отнася до желаната специалност след завършване, данните показват, че почти 
всеки тестуван (92%) знае точно какво иска: 

Специалност Процент избрали тази специалност 
хирургия 35.7% 
детски болести 12.4% 
вътрешни болести 11.9% 
гинекология 11.4% 
не решил/а 8.0% 
ендокринология 5.1% 
анатомия/патоанатомия 3.4% 
офталмология 2.7% 

добра финансова подплатеност 

родителски очаквания 

призвание 

възхищение към друг лекар 

стабилна професия с висок социален статус 

хуманни причини  

0.6% 

0.7% 

0.8% 

1.3% 

2.6% 

4.1% 
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друга 1 2.7% 
анестизиология 1.7% 
кардиология 1.5% 
неврология 1.5% 
ортопедия 1.2% 
дерматология 1.0% 
 

Табл. 1. Желана специалност - за всички тестувани 

За да завършат медицина и да специализират обаче, бъдещите медици първо трябва 
да преминат през “смъртта” в учебната дисциплина анатомия. Колко от тях се притес-
няват преди влизане в анатомична зала става ясно от Фиг. 20: 

 

Фиг. 20. Притеснение преди анатомична зала 

Множеството (95.1%) твърдят, че не изпитват сериозно притеснение.  

Процентът положителни отговори рязко нараства на въпроса “подготвяте ли се психи-
чески за анатомична дисекция на труп.”  

Изведнъж, цели 21.1% започват да изпитват тревожност.  

 

Фиг. 21. Психическа подготовка за предстояща дисекция на труп 

Явно обаче, че метода на дисекционно преподаване в катедра “Анатомия, Хистология 
и Ембриология” е частично успешен, тъй като от 21.1% тревожни студента, само 7.5% са 

1 Категорията "друга" включва специалности, представени с <1%. Такива са: нефрология, онкология, УНГ, 
психиатрия, микробиология и физиотерапия. 
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до толкова афектирани, че да не могат да десицират труп освен ако лицето му е покри-
то. 

 

Фиг. 22. Способност за извършване на дисекция на труп, чието лице е открито 

Частично обяснение за тревожността преди анатомично занятие се получава от мнени-
ята за това какво представлява дисекционния труп. 

Различават се два основни полюса. Почти половината от тестуваните (49.3%) смятат, че 
той е лишен от идентичност образователен материал. 33.7% опонират, че независимо 
от настъпване на смъртта, на анатомичната маса лежи човек, който приживе е бил като 
тях – водещ съзнателен живот изпълнен с емоции. 

 

Фиг. 23. Какво е дисекционния труп? 

Далеч по-слабо с 8.7% са застъпниците на тезата за безсмъртната душа и нейната те-
лесна обвивка. Същият процент са циниците (8.3%), за които анатомичния труп не е 
нищо друго освен обработено с формалин парче месо. 

Отговорите на този въпрос обясняват и защо едва 33.5% от студентите-медици поняко-
га се замислят за подробности около съществуването на дисекционния труп приживе. 

4.9% 

3.4% 

0.9% 

0.8% 

образователен 
материал 
починал човек 

човешки останки 

обработено с 
формалин парче месо 
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Фиг. 24. Размисли върху съществуването на дисекционния труп приживе 

Дялът на прагматиците виждащи анатомичния материал като полезно средство за 
професионален напредък скача двойно от 49.3% на 94.7% относно значението на ана-
томичната дисекция. 

74.1% от тях вярват, че дисекцията е необходима част от обучението, а 20.6% отиват по-
далеч, отбелязвайки възможност за усъвършенстване на практическите познания. 

 

Фиг. 25. Дисекцията на мъртъв човек е... 

По-чувствителни студенти свързват дисекцията с неприятни за тях преживявания 
(3.6%), а за 1.7% въпросната образователна практика е посегателство спрямо човешко-
то тяло, с други думи, чиста проба варварство.  

Мнението за дисекцията на мъртъв човек почти дублира резултатите от следващият 
въпрос- “спите ли спокойно след упражнение по анатомия.” 

Почти всеки запитан (97.3%) отговаря утвърдително.  

7.4% 
2.1% 

0.4% 

0.2% 

необходима част от 
обучението 

възможност за 
самоусъвършенстване 

един от най-
неприятните аспекти 
на обучението 
варварство 
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Фиг. 26. Спокоен сън след анатомично упражнение 

Няма нищо изненадващо тогава, че въпреки известна само-рапортирана тревожност 
преди и при работа с трупен материал, предпочитаната форма на анатомично обуче-
ние си остава дисекцията на труп (95.6%). 

 

Фиг. 27. Предпочитан формат за анатомично обучение 

Мултимедията (2.9%) и комбинираното обучение (1.5%) са маргинализирани. 

 

Индекси 

Индекс “преди медицински университет” 

Проведените едномерни честотни разпределения на цялата популация показват, че 
преди да бъдат приети в Университета, студентите-медици са слабо до средно запоз-
нати със същността и изискванията на учебния предмет “анатомия” (M = 2.92, SD = 
1.11). 

По три положителни отговора (или среден индекс) за осведоменост са дали 32.5% от 
студентите. 26.7% са с висок, а 5.8% - с много висок индекси.  

9.6% 

0.3% 

0.1% 

анатомична дисекция 

мултимедия 

анатомична дисекция § 
мултимедия 
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Фиг.28. Индекс на подготвеност за работа с дисекционен материал преди прием в 
медицински университет – всички изследвани 

Най-неясно с присъствието на човешки материал в анатомията са били останалите 35%, 
включващи нулевия (1%), много ниския (10%) и ниския (24%) индекси. 

 

Индекс “в медицински университет” 

Вторият индекс, тревожност при работа с труп в медицински университет, показва 
средна стойност в цялата популация (M) от 2.48 със стандартна девиация (SD) = 0.78. 

Тук, най-висок е проценът с нисък индекс - повече от половината от всички тестувани 
(54.9%). Заедно с 4.4% на студентите с нулев и много нисък индекс, ниско тревожните 
при работа с трупен материал, по самоопределяне, възлизат на почти две трети от по-
пулацията (59.2%). 

 

Фиг. 29. Индекс на тревожност при работа с трупен материал в медицински уни-
верситет – по самоопределение 

Останалата една трета се заема предимно от средно тревожните (31.3%), и, до значи-
телно по-малка степен, от високо (7.5%) и много високо (1.9%) индексираните. 

 

Връзка между двата индекса 

Взаимосвързаността на новосъздадените индекси на Тананска е изследвана чрез коре-
лационен анализ. Последният сочи наличие на статистически значима отрицателна 
връзка (r (412) = -.55, p < .001, Ζ = 3.72). 

Резултатите на двумерните честотни разпределения онагледяващи връзката са предс-
тавени в Таблица 2. 

0.1% 1.0% 2.4% 3.3% 2.7% 0.6% 

нулев индекс много нисък индекс нисък индекс 
среден индекс висок индекс много висок индекс 

0.0% 0.4% 5.5% 3.1% 0.8% 0.2% 

нулев индекс много нисък индекс нисък индекс 
среден индекс висок индекс много висок индекс 
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Запознатост с дисекционен материал преди прием 
в медицински университет 

 

нулев 
индекс 

много 
нисък 

индекс 
нисък 

индекс 
среден 
индекс 

висок 
индекс 

много 
висок 

индекс 
Тревожност при 
работа с дисек-
ционен труп в 
медицински 
университет 

нулев индекс 0 0 1 0 0 0 
много нисък 
индекс 0 0 0 9 6 2 

нисък индекс 0 1 2 121 85 17 
среден индекс 3 29 72 2 18 5 
висок индекс 1 10 18 1 1 0 
много висок 
индекс 0 1 6 1 0 0 

 

Табл. 2. Връзка между подготвеността на студентите за работа с трупен мате-
риал преди прием в медицински университет и изпитваната тревожност при ра-

бота с дисекционен труп в медицински университет 
 

Работен извод: От нея ясно личи, че средно, колкото по-ниска е била предварителната 
осведоменост на студента за дисекционния труп като част от медицинското обучение, 
толкова по-висока е степента му/й на тревожност по време на анатомични упражнения 
и обратно.  

 

Биохимия2 

α-амилаза 
 
Извършеният корелационен анализ между двете проби слюнчена α-амилаза (“в обик-
новена учебна зала” и “при дисекция на труп”) открива наличие на силна, статистичес-
ки значима позитивна връзка между работата с дисекционен труп и изпитваната тре-
вожност у студентите-медици (r(42) = .73, p < .001). 

След поставяне на двете проби в математическо съотношение бележещо големината 
на изменение между пробите, излиза, че при наличие на тревожност, 42.9% процента 
студенти-медици бележат средно до много високо изменение в количеството отделян 
храносмилателен ензим. 

2 Кратко напомняне за промяна в броя на изследваните. Биохимично тестувани са 42 студента-медици 
или 10% от общата популация.  
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Фиг.30. Големина на промяна в нивата на α-амилаза от състояние на покой (без ди-
секционен труп) в състояние на тревожност (при интеракция с дисекционен труп) - 

за всички тестувани 
 
Следват ги студентите с незначителна разлика (38.1%). С най-малко представители е 
групата със слаба промяна - едва 19%. 
 
 
хромогранин А 
 
Подобно на α-амилазата, и при вторият измерен показател - хромогранин А - се наб-
людава позитивна, статистически значима връзка между двете проби (r(42) = .69, p < 
.001).  

Сравнение на математическите съотношения на тестуваните показва, че при хромогра-
нин А, най-многобройни са студентите с изключително слабо изменение (40.2%).  

 
 
Фиг. 31. Големина на промяна в нивата на хромогранин А от състояние на покой (без 

дисекционен труп) в състояние на тревожност (при интеракция с дисекционен 
труп) - за всички тестувани 

 

3.8% 

1.9% 

1.4% 

1.4% 

1.4% 4.3% 

най-слаба промяна 

слаба промяна 

средна промяна 

голяма промяна 

най-голяма промяна 

4.1% 

2.1% 

1.4% 

0.7% 

1.7% 3.8% 

най-слаба промяна 

слаба промяна 

средна промяна 

голяма промяна 

най-голяма промяна 
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След тях, с малка разлика от 2%, се нареждат студенти със средно до много високо из-
менение (38.1%), а на последно място са отново бележещите слаба промяна (21.4%).  

 

 
Връзка между измененията на двата био-маркера 
 
Според изчислената стойност на хи² коефициентът на Пиърсън, измененията в показа-
нията на α-амилаза и хромогранин А при работа с дисекционен материал са взаимос-
вързани (N= 42, χ² = 44.52, df = 16, p < .001). 

Последвалият корелационен анализ с определяне на коефициента Кендал тау-би по-
казва, че съществуващата връзка е статистически значима (r (42) = .67, p < .001, Ζ = 
2.463). 

Работен извод: Въпреки по-голямото общо количество отделяна слюнчена α-амилаза 
спрямо хромогранин А при тревожност, между двете вещества съществува положител-
на монотонична връзка. Средно, при покачване концентрацията на едното се наблю-
дава и покачване в концентрацията на другото. 

 

Между-тестова съпоставка: биохимия § Тест на Хамилтън за Тревожност 

За изследване връзката между големината на изменение при био-маркерите (по кате-
гории) с резултатите от психо-метричните тестове (отново, по категории) е проведен 
корелационен анализ с определяне на коефициента Спирман ро. 

От него е видно, че не-стресор специфичната тревожност (или, накратко, обща тревож-
ност), само-определена чрез видоизменения тест на Хамилтън, е положително свърза-
на с биохимично измерените промени в тревожността при работа с трупен материал 
(за α-амилаза: rs(40) = .537, p < .001; за хромогранин А: rs(40) = .593, p < .001). 

Работен извод: Високата степен на тревожност у студенти-медици при анатомична ди-
секция на труп има силни психично и физично измерения, които са съпоставими с об-
щия профил на тревожност на тестуваните. 

 

Между-тестова съпоставка: биохимия § Тестове на Барън-Коен за Емпатия и Сис-
тематизиране 

Емпатичният профил на студента е също тясно свързан с големината на промените в 
био-маркерите за тревожност. Връзката между тях е отрицателна (за α-амилаза: rs(40) = 
-.595, p < .001; за хромогранин А: rs(40) = -.663, p < .001). 
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Изглежда, дисекцията на анатомичен труп се отразява дисциплиниращо на системати-
заторите и крайните систематизатори. Вместо да изпитват притеснение, те се концент-
рират върху изпълнението на поставената им задачата.  

Работен извод: Така, средно, колкото по-систематичен е един студент, толкова по-
малко е отчетеното изменение в изпитаната от него тревожност при работа с дисекци-
онен труп. 

 

ΧΙ. Изводи 

Работните изводи получени в рамките на текущата дисертация водят до следните гене-
рални изводи: 

Извод 1: Два независими един от друг, но педагогически поправяеми фактора влияещи 
негативно на (т.е. увеличаващи) степента на тревожност при работа с трупен материал 
са: 

 по-високото ниво на емпатия и  
 по-ниската пред-университетска осведоменост за дисекция на труп като част от 

обучението по медицина.  

Извод 2: Анормално силното представяне на студентите-медици в систематизиране 
(40.4%)  и крайните състояния на тревожност [почти никаква (54.4%) и силна (19.9%)] не 
отговарят на нуждите на професията . За персонализираното лечение на пациенти са 
необходими: 

 тревожност в “нормални граници,” т.е. тревожност за състоянието на пациента и 
изхода на лечението, която да предизвиква ефективно действие, а не безрали-
чие или когнитивна парализа  

 по-равномерно представяне на типовете личност (емпати и балансирани спрямо 
систематизатори) за оптимизиране връзката “лекар-пациент“ в отделните ме-
дицински специалности.  

Извод 3: Едновременното тестуване на α-амилаза и хромогранин А в слюнка е точен 
показател за наличие на стресор-специфична тревожност от психо-соматичен тип (в 
случая, работа с дисекционен материал). При покачване концентрацията на едното 
вещество се наблюдава и покачване в концентрацията на другото.   

 

Заключение и препоръки 

За лекаря, тревожността за състоянието на болния и ефекта от неговото лечение е за-
дължително явление. Отсъствието й или прекаления й интензитет са нежелателни. 
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Първият случай води до безразличие и развитие на комерсиалност, а втория - до страх 
и невъзможност за справяне с медицинския казус.  

Алармиращо е, че сред изследваните студенти в Медицински Университет-Пловдив се 
открива анормално силно представяне точно в тези крайните състояния на тревожност 
(“почти никаква” и “силна”).  

Проблемът се задълбочава при дисекция на анатомичен труп. Голям брой студенти 
проявяват екстремно физическо неразположение, агресивност спрямо трупния мате-
риал и слаба подготвеност по предмета. Предподавателите анатоми се срещат с все по-
ниска посещаемост на практически упражения. 

За тези прояви са виновни и други два фактора. Единият е предварителната запозна-
тост на студента с преходния характер на човешкия живот и предизвикателствата на 
човешкия организъм като строеж. 

Тя се оформя предимно при профилиране на гимназиалното образование в направле-
ние “здравни науки” и наличието на роднини, чиято професия е по-тясно свързана със 
страдание и загуба на живот. Където и да е пропуска, колкото по-ниска е тази осведо-
меност, толкова по-силна е изпитваната тревожност по време на анатомични упражне-
ния и обратно.  

Вторият фактор е типа личност на студента. Той определя индивидуалната реакция 
спрямо трупния материал. Маркира и потенциала за правилно разбиране на ролята на 
лекаря в поддръжката на живота и подобряването на неговото качество.  

Една трета от изследваните тук студенти-медици обаче са ниско-тревожни системати-
затори и крайни систематизатори. Очаква се до завършването си те да прераснат в без-
сърдечни, ултра-практични индивиди, неотделящи нужното емоционално внимание на 
пациентите си.  

За справяне с описаните проблеми е нужна дву-етапна промяна в досегашната образо-
вателна система.  

На първо време е наложително засилване значимостта на предмети като философия, 
медицинска етика и психология. Целта е навременно адресиране на проблеми поро-
дени от следването или контакта с пациенти.  

Тази стъпка трябва да се комбинира със задължителна пред-клинична практика в пог-
ребални домове и институции за деца без родители, възрастни хора и инвалиди. 

Последната би увеличила познанията на студените-медици за смъртта, страданието и 
нуждите на “другите,” като същевремено би регулирала и напътствала тревожността в 
посока ефективно диагностициране и лечение. 
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Приноси на дисертационния труд 

С оригинален научен характер 

 Настоящата дисертация разглежда за първи път в България тревожността и ем-
патията на студенти-медици спрямо дисекционен материал.  
 

 Научната работа прави ясно разграничение между състоянието на тревожност и 
емпатията като два различни, но взаимосвързани аспекта от интернализацията 
на тестуваните.  

 

С оригинален научно-приложен характер 

 Дисертационният труд предлага изчерпателна и мулти-дисциплинарна версия 
на Теста на Хамилтън за Тревожност (HAM-A, 1959), придружена  с нов метод на 
администриране и оценяване.  
 

 Тестовете на Тананска за Анатомична Дисекция на Труп (Т-АДТ, 2010) за първи 
път (у нас и в чужбина) изучават подробно наблюденията, чувствата и реакциите 
на студенти-медици при работа с дисекционен материал.  
 

 Създава се нов статистически подход при много-етапния анализ на биохимични 
вещества посредством математически обективно съотношение между отделни-
те проби, който определя с точност степента на изменение за всеки изследван.  
 

 По данни на Централна Лаборатория - София, за първи път в България се извър-
шва тестуване със слюнчен хоромогранин-А и се създават клинични процедури 
и стандарти за обработка на получените данни.  
 

С приложен характер 

 Избрани въпроси от Тестовете на Тананска (Т-АДТ, 2010) в комбинация с тестове 
за определяне на типа личност могат да послужат в рамките на кандидат-
студентската кампания (наравно с изпитите по химия и биология) за избор на 
най-подходящите кандидат-медици. 
 

 Дисертационният труд би могъл да послужи и за промяна на педагогическите 
процеси водещи до създаването на лекари.  
 
Чрез периодично проследяване развитието на типа личност на студентите по 
време на цялото им следване би могло да се осигури качествен етичен контрол 
и своевременна интервенция за правилно професионално профилиране (т.е. 
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избор на специалност и предварителна подготовка за нея) според нуждите на 
националното здравеопазване. 
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