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The psychological well being...

мяна и група фактори с голяма промяна от
пре- към постморбиден статус.
Този патерн на резултатите позволява
предположението, че инсултната болест
провокира психологично базирана промяна във всички личностни фактори, изследвани чрез ММРI-кратка версия, към
която промяна, в зависимост от страната
на лезията, в точно определени личностни
фактори се добавя и неврологично базирана промяна. Допускаме, че в качеството на
критерий за диференциране на чисто психологично базираната от смесената психологично-неврологично базирана промяна,
може да встъпва размерът (степента на изразеност) на промяната от пре- към постморбидния статус на личностния фактор.
С особен статут в цялостната картина
на резултатите от настоящото изследване
се очерта Депресията. Фактът, че единствено по тази скала не бяха отчетени
никакви междугрупови различия в пре- и
постморбидния статус, но бяха отчетени
най-големите вътрегрупови различия между пре- и постморбидния статус, ни води
до предположението, че е по-вероятно този
личностен фактор да търпи най-голямата психологично базирана промяна (промяната наложена от инвалидизирането и
фрустриращите изменения в ежедневието
и социалното функциониране), която засяга всички инсултно болни.

Заключение
Патернът на резултатите от настоящото
проучване очерта интересни тенденции
на свързани със страната (лява/дясна) на
церебралните лезии следствие мозъчен
инсулт различия в настъпилите промени в
личността на пациентите. Опитът за техния по-задълбочен анализ и интерпретация
обаче, на този етап от проучването би бил
твърде спекулативен, предвид някои ограничения на изследването. Едното от тях е,
че получените данни се основават на самооценката на пациентите, което поставя под
въпрос достатъчната им обективност. Друго ограничение е сравнително малкият размер на изследваните извадки, което повли-
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ява статистическата сила на сравнителните
анализи. Трето ограничение на настоящото
изследване е, че групите не са изравнени
според вида на инсулта (исхемичен срещу хеморагичен) и не е проучен ефекта
на този фактор върху търсената личностна
промяна след инсултна болест.
С оглед преодоляването на всички тези
ограничения бе планирано и вече в процес
на осъществяване е ново изследване, основано на сравнителния анализ на самооценката на инсултно болни и оценката на
много близък техен роднина.
Въпреки посочените ограничения, резултатите от това изследване, което доколкото ни е известно е първото по рода си, са
стойностна находка, най-малкото защото
очертават параметрите на бъдещи изследвания, които изглеждат твърде обещаващи
в търсенето на отговорите на съществени
въпроси относно проблема за връзката
„личност – инсултна болест“.
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