Д-р Иванка Михайлова Василева, доктор

На 21.05.2018 год. успешно беше защитен дисертационен
труд на тема: „ЛИЧНОСТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТЕПЕН НА
ТРЕВОЖНОСТ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ
ПРИ ЛИЦА НАД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“ от д-р Иванка
Михайлова Василева, катедра Обществено дентално
здраве, ФДМ, МУ- София с научен ръководител Проф.д-р
Красимира Борисова Янева – Рибагина, дм . На д-р Иванка
Михайлова Василева е присъдена образователна и научна
степен "доктор".
Дисертационният труд съдържа 157 страници. Онагледен е с 38 таблици,7 фигури и 5
приложения.
Цел на дисертацията е установяване зависимостта между психологическия тип личност и
нивото на обща и дентална тревожност, отнесени към самооценката и обективната клинична
характеристика на денталното здраве на лица над 18-годишна възраст. За целите на изследването
е проведено анкетно проучване и клиничен преглед, обхващащи 231 лица, посетили като
пациенти лечебли заведения за дентална помощ.
Решени са следните задачи:
1. Определен е психологическия тип личност на изследваните лица и зависимостта му със
социо – демографските характеристики пол и възраст;
2. Установено е нивото на и зависимостта между общата и дентална тревожност спрямо
личностовата типология на пациенти над 18-годишна възраст;
3. Установен е статусът на денталното здраве на изследваните лица;
4. Проучена е степента на обращаемост и зависимостта й факторите пол и възраст, обща
тревожност, дентална тревожност,DMFT;
5. Установен е статусът на денталното здраве на изследваните лица според тяхната
самооценка.
В изпълнение на поставената цел и задачи на изследването могат да бъдат направени следните
общи изводи:
1. Най-изразена е зависимостта между денталната тревожност и измеренията екстроверсия –
интроверсия и невротизъм-стабилност
2. Липсата на корелация между дентална и обща тревожност сочи, че денталната тревожност е
по-скоро ситуационно явление, а не характеристика на общата тревога.
3. Денталната тревожност е психологическа бариера, повлияваща негативно степента на
обращаемост
4. Денталната тревожност е явление, повлияващо степента на самооценка за собственото
дентално здраве –по-тревожните пациенти дават по-слаба оценка за здравето си.

