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Editorial:

A discussion over hierarchy of values, Maslow’s theory of human motivation and its’ application of various 
 elds of science dedicated to human behavior is proposed. The importance of renovation of Maslow’s theory and the  ve 

layers of needs, stimulating and directing human behavior is largely discussed in literature, but insu   cient attention is 
devoted to the so-called death drive and associated behaviors – in the context of hierarchical structure of human needs, 
connecting opposing ingredients in a dialectical manner.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.1 (3):188-192.
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   . 2016: 1(3): 193-197.

A presentation is proposed over the morbid side of the life of the amazing inventor and overwhelming personality 
– Nikola Tesla. His merits make our life easier and better today, so we must remember his name and achievements with 
great appreciation.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(3): 193-197
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    2016:1(3): 198-207.. 

An essay over the life and art of the genius Vincent van Gogh, framing in a psychiatric context the hard and 
complicated destiny of the man and his illness, and his unique creativity. 

Bulgarian Journal of Psychiatry.2016,Vol.1(3):198-207.



   . 2016; 1(3). 



   . 2016; 1(3). 



   . 2016; 1(3). 



Българско списание за психиатрия. 2016; 1(3). 

202

и нарушения на съзнанието, халюцинации и 
ксантопсия. В писмените данни са отбелязани 
множество пристъпи и тяхната продължителност, 
и за това че пациентът изпитва огромен страх. 
Нееднократно Винсент опитва да се самоубие, 
гълтайки бои или терпентин. 

От май 1889 до май 1891 г. живее в приют 
за душевноболни към манастир „Св.Павел” в Сан 
– Реми -де-Прованс. Собственикът на приюта д-р 
Пейрон, работейки дълги години като морски лекар 
и по случайност преквалифицирал се психиатър, е 
записал че художникът „страда от остра форма на 
зрителни и слухови халюцинации”, които бившият 
моряк преценява като епилептичен припадък. 
Пристъпите на болестта продължават от 2 седмици 
до един месец, през интервали от 4 до 6 месеца. 
Проявяват се стандартно: страхове, мъка, злоба, 
става напрегнат и недоброжелателен. Появяват се 
халюцинации със застрашаващ характер. Яде бои, 
хвърля се из стаята, отказва храна, импулсивен 
е, застива в една поза, чете молитви. Когато 
състоянието му се влошава, Ван Гог импулсивността 
нараства, прави опити да удря надзирателя или 
предприема опити за самоубийство. По време на 
епизодите смята, че го гони тълпа, преследва го 
полиция. Когато няма халюцинации, на първо 
място е виталната депресия с чувство за самотност, 
самообвинение, самоунищожение и суицидни 
мисли: „Съвършено сам! Мъка терзае душата ми.”. 
С енергията на отчаянието се хваща за четката. 
През март 1889 г. Винсент разбира за женитбата на 
брат си и състоянието му значително се влошава. В 
болницата в Сан Реми рисува едни от безспорните 

си шедьоври, включително „Звездна нощ”, почти 
без да излиза от стаята. Прави опит за самоубийство, 
като яде боя и му забраняват да рисува. Въпреки 
грижите, продължава да има халюцинации и 
депресия. 

На 27 юли 1890 г. се прострелва в полето, 
което рисувал преди това. В джоба му намират 
писмо до брат му, в което имало такава фраза „Аз 
заплатих с живота си за моята работа и това ми струва 
половината от моя разум”. Последните минути на 
живота си Винсент прекарва в компанията на  брат 
си. Тео го държи за ръка и му говори на холандски. 
Винсент като че ли се е примирил със съдбата си, за 
което Тео пише: „Той искаше да умре. Когато стоях 
до него и му говорех, че ще помогнем да оздравее, 
че се надяваме да се избави от  своето отчаяние, той 
ми каза  : „La tristesse durera toujours“ („Мъката ще 
продължи вечно”). Едни от последните му  думи са: 
„Аз бих искал да си отида така.”

За творчеството му
Ранно творчество.
Платната му са страстно емоционални и 

остро драматични. През първите си години рисува в 
мрачната гама; към края на живота си – болезнено, 
напрегнато и експресивно, отривисто, с контрастни 
цветове и обилна мазка. Неслучайно има афинитет 
към констрастните цветове (умеел да чувства 
странната хармония на душевните контрасти). 
Годините до 1886 – полуизрядни натуралистични 
картини. Ако беше запазил този стил, може би 
нямаше да бъде причислен към гениите и великите 
творци.
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Период в Париж  
Сезан (1886), гледайки пейзажите и 

портретите на  Ван Гог, клати глава и възкликва: 
„Ей-богу,  това е живопис на безумец!”. Неговите 

съвременници с насмешка гледат на творчеството 
му и смятат, че хладните му цветове са плоски, 
неинтересни, по детски безпомощно изградени. 
Включване и на импресионистичен привкус.

Период в Прованс   
След ранния живописен период в тъмни 

тонове, от 1885 г. се появяват цветовете, а от 1886 г. 
– пълно „просветване” на картините му. За работата 
си в Арл преди пристъпа на болестта:” Имах сеанси 
(за рисуване) по 12 часа... и после спях по 12 часа”; 
„сега, когато започнах да създавам (предишните си 
години нарича непродуктивни години) ...Не мога 
да се изразя с думи колко съм очарован, очарован, 
очарован, от всичко, което виждам... Имам планове 
и за есента, и такова въодушевление, че не чувстваш 
как отлита времето”.  

Да се обърнем към неговото тълкуване за 
промените му. Самооценката винаги, даже и по 
време на боледуването, съхранява висока степен на 
критичност и обективност. От Арл той споделя, че 
картините му са по-добри от парижките: ”Гледната 
точка се променя... съвсем различно чувстваш 
цветовете... дългото пребиваване тук ще прояви 
моята личност... Вместо точно да възпроизвеждам 

това, което виждам пред себе си, аз използвам 
цвета както искам, за да изразя по-силно себе 
си. Отивам към оранжевите тонове, сините, към 
светлолимоновите. Зад главата вместо обикновена 
стена, рисувам безкрайност. Правя фона тъмно 
син, най-синият, който мога. И тогава златиста, 
светлееща глава на гъст син фон, произвежда 
мистичен ефект, като звезда в синьото небе”. 

В периода на рисуване в Арл напълно 
забравя за тъмните тонове. Използва два основни 
цвята – жълт и син. Първият – от нежно-
лимонов до ярко-оранжев. В неговото съзнание 
се отъждествява с понятието „живот”. И за 
психологическото значение на цвета – потребност 
от признание, активност, крайна неустойчивост 
на емоционалните реакции. Вторият, синият – от 
светло до почти черно, изразява „безстрастната 
вечност”, „фаталната неизбежност” и „смърт”. До 
лятото на 1888 г. – устойчиво, но спокойно развитие 
на цветови композиции и натюрморти
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Периодите на болестта
Ван Гог е рисувал гениални картини в 

периодите мужду пристъпите. И една от тайните 
в тези състояния е особеният творчески подем, 
който възниква при затишие на болестта. За такова 
състояние на съзнанието е писал и Достоевски, 
страдал от аналогични пристъпи на душевно 
разстройство. Из писмо към брат му Тео от 
10.09.1889 г.: ” Във връзка с моята болест мисля 
за много други също страдащи художници; това 
състояние не пречи на живописта и в този случай 
нещата са такива, сякаш няма болест”

След острата психоза през декември 1888 
г. за дълго време работата му е дезорганизирана. 
За кратки мигове има предишната яростност към 
творчество. Само един месец по-късно казва: ”Аз 
никога вече не ще се издигна на тази висота, от 
която ме свали болестта... Ще имам ли изобщо 
някога отново сили”. Възприема работата като 
изцелително развлечение.  

След преместването му в болницата в  Сен-
Реми пише през 1889 год: „Чувството на дълг по 
отношение на работата отново се появява при мен 
и аз вярвам, че способностите ми за работа твърде 
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скоро ще се върнат при мен. Но често работата така 
ме потлъща, че навярно завинаги ще остана разсеян 
и неспособен за нищо в моя живот”.   

Няколко месеца по-късно пише на брат си 
: ”Аз работя без прекъсване в стаята си; това ми 
влияе добре и прогонва пристъпите ми, всичките 
тези ненормални идеи”; „боря се с всичките си 
сили, за да се справя с работата.... Четката ми 
лети с пръстите ми бързо както лък по цигулка”.   
И следват спадове (”Вече два месеца не мога да 
работя”) и подеми (”имам повече идеи от тези, 
които мога да изпълня”; „четката нанася рисунъка 
като машина”; „работя с такъв подем, че ми се 
струва, че  да опаковаш куфар е по-трудно от това 
да нарисуваш картина”).

Появява ли се нещо ново в искуството му 
след започването на болестта?

Различията възникват съвсем неочаквано 
и по случайност след започване на болестта? Той 
истински се проявява като творец  в периода на 
боледуването си. Писмата му стават по-резки, 
рисуникът – напрегнат. Във всичките му работи 
има някаква нова нотка. А от 1888 г. започват тези 
негови особености, които формират „ стила Ван 
Гог”. Той самият иска да рисува Христос, светии и 
ангели, от което се отказва. Скромно избира прости 
обекти. Които обаче имат вътрешно напрежение. 
И сякаш създават впечатление, че са част от 
процес, който още не е завършил. И като във филм 
–  чакаме продължение. Най-видима е различната 
техника – многообразни по форма мазки, щрихи и 
полоокръжности, спирали във всички посоки, резки 
и интензивни. Яркото слънчево сияние в средата на 
деня е неговата стихия. Както пише и в писмата 
си, не търси нещо особено, не иска да предизвика 
сензация, търси естественото, ясното. Цветовете 
на някои от картините му през последните месеци 
са сякаш по-груби, резки, брутални, изпълнени с 
напрежение и „викащи” в сравнение с по-живите 
и ясни цветове от предишните платна. Въпреки, че 
„грешките” в перспективата не са изключение и в 
предишното му творчество, сякаш те постепенно се 
увеличават към края. Наклонени комини, изкривени 
стени, деформирана глава не са търсени нарочно, 
той сякаш губи тънкостта на възприемането. 
Живописният му маниер става някак по-груб. 
Създава усещане за борба, удивление, любов, 
изразена динамика. Сякаш много е бързал, 
сякаш е като опъната струна, сякаш съвсем губи 
самообладание. В този период на боледуване е 
нарисувал повече картини отколкото за всички 
предшестващи години. 

Обсъждани диагнози. Мултиполарната 
болест?

 ● Епилепсия с психоза
 ● Менингоенцефалит
 ● Шизофрения (К. Ясперс)

„Ван Гог има шизотипно предразположение. 
В детството не се забелязва особен талант в 
рисуването. Началото на шизофренния процес 
е през 1887 г, а по-рано се отчита постепенно 
засилване на интроверсия и регресия. С развитието 
на болестта шизофрения в живописта му се 
наблюдава силен експресионизъм и регресия, 
стигащи до орнаменталистика.” (Westerman-
Hoistijn, 1924.)

„Началото на психозата е в края на 1887 г., а 
поставянето на диагноза – през пролетта на 1888 г. 
Преди Коледа на 1888 г. изпада в остра психоза. От 
1888 г. се отчита промяна в стила му на рисуване. 
Няма никаква епилепсия, защото няма припадъци 
и специфично изменение на личността със спад 
на интелекта. Диагноза – пристъпна шизофрения” 
(Jaspers, 1926.)

 ● Съчетание на шизофрения и епилепсия 
(Bleuler, 1911) 

 ● Циклоидна психоза
 ● БАР

Наследствено обременен, циклични 
обостряния; депресия на фона на фанатична 
религиозност към третото десетилетие от живота му; 
неочаквани пристъпи на хипохондрия; нарушения 
на съня; слухови и зрителни халюцинации; висока 
суицидна готовност; повишена склонност към 
употреба на алкохол. 

 ● Гранично личностово разстройство 
Импулсивност, лабилност на настроението,  

страх от отхвърляне, самоувреждащо поведение.  
 ● Злоупотреба с алкохол  
 ● Токсична употреба на абсент  

Синдром на абсентизма – безсъние, 
свръхвъзбудимост, депресия, халюцинации, тремор, 
нарушена координация, гърчове. Установено е, 
че в абсента се съдържа силно халюциногенното 
вещество туйон, образуващо се във високи 
концентрации при получаване на екстракта и 
имащо невротоксично действие. При предозиране 
с туйон се изменя възприемането на цветовете. В 
големи количества води до ксантопсия – предметите 
изглеждат оцветени в жълто; предизвиква се и от 
високи дози дигиталис, който Ван Гог приемал като 
медикамент за лечение на епилепсия

 ● Афективно–органична психоза
Депресивни и манийни състояния с 

растройство на съзнанието; нарастваща честота на  
пристъпите; дискретна неврологична симптоматика. 
С нарастване на органичните растройства, 
постепенно прогресират психичните нарушения, 
преход от афективния регистър към припадъчен 
и халюцинаторно-параноиден. Включват се и 
смесени състояния –  раздразнителност, възбуда 
с чувство на мъка ; „тревожна хипомания”, 
„усмихната (иронична) депресия”

 ● Токсична психоза – олово (от боите); 
бромиди; камфор; терпентин
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 ● Порфирия
 ● Сифилис
 ● Според психоаналитиците – склонността 

към самоувреждане, наричан синдром на 
Ван Гог.

 
И все пак, що за болест?
Креативността не е присъща на психозата. 

При други хора тя им „отнема” силата, не 
допринася за нещо ново, бързо изчерпва човешкия 
им потенциал. Загубата на сили и изчерпаност 
не водят  Ван Гог до творчески крах и застой, а 
напротив – до подем. Едва ли има примери на хора 
и творци, при които след дълга съзнателна дейност 
и установяване на определен модел на работа, 
бързо, устойчиво и толкова мащабно да променят 
стила си. Гениите създават нови светове и растат 
в тях. Болните гении също създават някакви нови 
светове, но се разрушават в тях. Понякога болестта 
снема окови. Оттук е и близостта към сънищата, 
митовете и детската психология. Сякаш се провява 
ново духовно съдържание, което Ван Гог не е имал 
преди. Продуктивност, която е духовна – нито 
болестна, нито здрава, която избуява на терена на 
болестта.        

Болестта на Ван Гог не е вдъхновявала 
изкуството му. Рисуването, макар и да не го 
освобождава напълно от вътрешните му демони, 
е контролиран процес на здрав труд, по време на 
който той се опитва да остане на себе си и който 
приема за терапия. И за който полага неимоверни 
усилия. Пристъпите са го спирали да работи за 
дълги периоди и той героично се е борел срещу 
тотално опустошителните им прояви, за да създаде 
част от най-значимото изкуство в историята. 

Пълно съхранение на критичност и 
дисциплина за две години изразено боледуване при 
толкова силни, чести и продължителни пристъпи 
при кое да е психично заболяване или поражение 
на мозъка е неприсъщо. В писмата си той критично 
се учудва на религиозното и суеверно съдържание 
на своите  кризи, отхвърля ги, сякаш ги изтрива 
от съзнанието си  и не им позволява да имат 
продължаващо въздействие върху творчеството 
му. Има удивителни съждения за боледуването си: 
”Разбира се, всички ние, художниците, по своему 
сме луди и аз не отричам, че в крайна степен съм 
разклатен до мозъка на костите си”; „Това мое 
оздравяване ме удивлява до немай къде”; „Болестта 
рано или късно е наша участ. Но, ако ме разбираш 
правилно, аз не бих избрал точно лудостта, ако 
можех да избирам...Това е болест като всяка друга... 
аз, естествено, прекрасно разбирам, че психически и 
телесно бях болен... чувствам, че отдавна (болестта) 
работеше в мен и разбирам, че другите по-рано са 
забелязали симптомите на деградация и че са могли 
да имат много по-основателни наблюдения от мен, 
въпреки че уверено смятах, че мисля нормално, а 

това не е било така”. 

А за лечението си споделя:” Ако някога 
състоянието ми се влоши, ще трябва да действам 
по препоръките на лекарите и няма да се противя”. 
Когато гражданите на Арл настояват да бъде 
изпратен в болница, той се държи разумно, 
спокойно: ”Ако не се въздържа в яда си, могат 
да ме признаят за опасно луд”; „Аз самият малко 
се страхувам, че когато съм свободен, няма 
да се овладея ако ме ядосат или оскърбят”. В 
психиатричната болица в Сан-Реми за първи път 
вижда психичноболни. Въздействието, което му 
оказват, е удивително. „Аз в значителна степен 
преставам да се боя от лудостта, когато виждам 
тези, които са поразени от нея, такъв в какъвто 
един прекрасен ден мога да се превърна и аз... 
Преди това те предизвикваха в мен отвращение...
Тук наистина има такива болни, които постоянно 
викат и обикновено са невменяеми, но тук в 
същото време съществува и истинско приятелство. 
Те казват:”Ние трябва да търпим другите, за да 
ни търпят и те нас”. И въпреки че тук постоянно 
чуваш ужасни викове и вой, напомнящи зверилник, 
обитателите бързо се запознават и си помагат един 
на друг, когато при някого започне пристъп. Когато 
работя в градината, всички болни идват да погледат 
какво правя и те уверявам, държат се деликатно и 
вежливо в сравнение с добрите граждани на Арл. 
Напълно е възможно да бъда тук твърде дълго. 
Никога не съм изпитвал такъв покой, както тук, в 
болницата в Арл.”     

Той смята за добро, че е попаднал в такова 
заведение: ”Когато видях реалността на живота на 
психичноболните, за мен отпадна  неясния страх от 
тях и постепенно ми се оформи мисълта, че лудостта 
е такава болест, както и другите”; „Наблюдавам, че 
и другите по време на криза чуват странни звуци и 
гласове и всичко покрай тях се изменя”.       

„Считам, че г-н Пейрон е прав, когато 
говори, че аз не съм луд, защото моите мисли са 
съвършено нормални и ясни, и даже по-ясни 
отколкото преди. Но по време на кризите, и това 
е ужасно, губя съзание за всичко”. „Най-добре би 
било да живея на свобода, но под наблюдение на 
някой лекар”.  
За отношението му към болницата: ”Тук, в 
болницата, където следвам режима, се чувствам 
по- спокоен”; ”С моята работа тук (в болницата) 
се чувствам по-щастлив отколкото мога да бъда 
там, на свобода. Ако остана достатъчно дълго, ще 
свикна с регулирания живот и в моя живот ще има 
повече порядък и по- малко раздразнителност”.
 

И накрая...
В действителност изглежда неимоверно 

трудно да се дефинира и класифицира „лудостта“ 
на Ван Гог. „Тази лудост не може да се разглежда 
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откъсната от изключителното човешко същество 
(в най-пълния смисъл на това определение), 
което е бил Ван Гог. Тя е също тъй индивидуална, 
както и неговият гений, и се изявява в един план, 
където обичайните понятия се изпразват до голяма 
степен от своя смисъл и реалност. Това, което е 
обусловило гения на Ван Гог, е обусловило и всички 
обстоятелства и перипетии на неговия живот, а 
също така и неговата лудост. За Винсент не бива да 
се говори като за какъв да е болен”.(А. Перюшо). 

В най-значимите му творби се крие 
някаква отчайваща, мистериозна вътрешна болка.  
Радикалният френски драматург Антонен Арто, 
прекарал късните си години в психиатрични 
лечебници, нарича Ван Гог „човек, самоубит от 
обществото”.

Изключителни думи за творчеството на  
Ван Гог казва Октав Мирбо, тъжни и едновревренно 
тържествени и светли : ”Уви! Не му беше съдено 
да твори дълго. В него живееше професионална 
неудовлетвореност… Тя го разрушаваше полека… 
Художникът беше винаги недоволен от своето 
творчество. Искаше му се повече. И той мечтаеше 
за  невъзможното. До луда ярост го докарваше 
неспособността на ръцете, такива слаби и глупави,  
да изразят на платното това, което беше в мозъка 
на гения... Трябва да обичаме Винсент Ван Гог и да 
почитаме паметта му, защото той бе действително 
истински и велик художник”.   

От около 900 картини и 1100 рисунки, 
успява да продаде само 1 картина. Повече от 85 от 
творбите му са в неизвестност. Някои от тях са най-
вероятно скрити в частни колекции.
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An overview of sickness behavior is presented, with the possible role of organism immune / humoral defense 
mechanisms against pathogenous noxae. In this context phenomena of loss of energy, pyrexia, anorexia, loss of weight 
and depression are discussed.
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 An overview of depression in endocrinology is presented – depression and diabetes and  in  uence of depression 
on course of diabetes; depression, diabetes and cardiovascular risk; depression and thyroid gland disorders – 
hyperthyroidism and hypothyroidism; depression and adrenal gland disorders – hypercortisolism and hypocortisolism; 
depression and polycystic ovarian syndrome; climacteric depression.   
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Overdiagnosis – de  ned as diagnosis in the absence of disease or as more severe diagnosis with milder disease 
present, – is common trend in modern medicine and is not at all (and not even in the most extreme degree) intrinsic 
to psychiatry only. Causes, manifestations and consequences of overdiagnosis in modern psychiatry are successively 
presented. Causes refer to development of science and new therapies as well as to mentality and cultural factors. 
Manifestations encompass expansion of diagnostic spectra (schizophrenic one in the past, bipolar one currently), 
lowering of diagnostic thresholds and pathologization of normal human experiences and behaviors. Later tendency has 
been o   cialized with publication of the DSM-5. Phenomenological extension of “symptoms” does not account for core 
aspects of psychopathology: its quantitative di  erentiation from normalcy and disturbance of functioning. Consequences 
of overdiagnosis include blurring of the boundary between norm and pathology with invasion of diagnostic labels in the 
territory of health, unnecessary overtreatment (at the expense of negligence of really severe cases), as well as cultural and 
bioethical dimensions, with erosion of physician’s integrity amongst them. 
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Each suicide is a personal tragedy – a premature elimination of human life with dramatic impact over family, 
friends and society. On every 3 seconds somebody in the world attempts a suicide. On every 40 seconds somewhere 
in the world somebody dies, terminating his life by himself. Every year over 1 million of Earth population perish as a 
result of extended suicide, Suicide is among the  rst ten causes of death, and among young people (15 – 29 years of age) 
suicide takes the second place. Suicide attempts are 10-20 times more often than completed suicides and are among the 
leading causes for days of work disablement. This statistics clearly depicts suicidal behavior as a topical and serious 
psychological,  nancial, social and medical problem. 
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In a study of de  cits in facial emotion expression decoding and its association with season of  birth and symptom 
severity we investigated 180 inpatients (90 males and 90 females) with paranoid schizophrenia according to DSM-IV 
criteria, hospitalized for a consecutive  psychotic episode, born in winter-spring season (december – may, N = 98) and 
summer-autumn season (june – november, N = 82), evaluated with AKDEF facial expression set and PANSS – Wolthaus 
pentagonal model. In patients, born during winter-spring seasons, we found evidence for worse recognition of facial 
emotions as a whole, especially fear, and of neutral expression, disgust and surprise – according to gender and position 
of exposed images. Worst was the recognition of images in central position, especially for female images. A correlation 
between PANSS scores and severity of de  cits in facial emotion recognition was observed, but not with season of patients’ 
birth. Results are discussed in the context of possible cognitive-a  ective impairments, associated both with facial emotions 
perception, and with winter-spring sesonality of birth in schizophrenia.  
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Sig. (2-tailed)

**  Correlation is signi  cant at the 0.01 level (2-tailed).  *  Correlation is signi  cant at the 0.05 level (2-tailed).
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   . 2016: 1(3): 243-248.

 :  ,   

We depict the importance of physiological a  ect in the context of forensic psychological evaluation, the role of 
a  ect-generating situation for the origin and rise of physiological a  ect, parameters of a  ect-generating situation in regard 
to manifestation of physiological a  ect, mechanisms of origin of physiological a  ect, factors precipitating physiological 
a  ect, signs of physiological a  ect in regard to forensic evaluation and methods of evaluation of physiological a  ect in 
the forensic practice.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(3): 243-248.
Key words: forensic evaluation, physiological a  ect.
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    2016:1(3): 249-253.. 
 : , ,   

Naltrexone is an opioid receptor antagonist approved for use in the treatment of alcohol dependence in conjunction 
with psychosocial interventions. It is believed that naltrexone works through its blockage of opioid receptors, which 
reduces the reinforcing e  ects of alcohol leading to decreased feelings of intoxication and fewer cravings. Following one 
year of therapy of three patients diagnosed with addictions and treated with adepend, practically we con  rm the e  ect of 
medication in maintenance of abstention and prevention of recurrence. 

Bulgarian Journal of Psychiatry.2016,Vol.1(3):249-253.
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 : ,  , .

 Depressive states are frequent medical conditions associated with serious clinical, social and economic 
consequences. Timely unveiling of depressive states is of fundamental importance. Results of application of screening 
system for depressive and anxiety disorders are presented.  Screening of depressive and anxiety states is e  ective and 
suitable for implementation in daily activities of general practitioners.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(3): 254-261
Key words: depression, anxiety disorders, screening.  
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 Въпросът за панически пристъп също дава 
добри резултати в изследваната група. Площта под 

кривата е 0.86, т.е. висока предиктивна валидност 
(Фиг 7).
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   1009  (564   445 )     DSM-IV, 
      ,  -     

 ,       (      – -  
  ),   -    .     -

   PANSS       Wolthaus, -     
 CGI  -   .        -  

             
,  ,  ,    ,    ,  

  .    -       -   
           

       –  -       
  . 

    2016:1(2):262-270.
 :  ,  ,  

In a study over 1009 patients (564 males and 445 females) with paranoid schizophrenia according to DSM-IV 
criteria, hospitalized for a consequent episode, evidence is found in female patients for earlier onset of illness, and more 
episodes and hospitalizations – but fewer for the last year than in male patients, and less frequent compulsory treatment. 
Newly admitted female patients are with more severe score on PANSS and Wolthaus’ pentagonal factors, with higher 
severity of illness on CGI and heavier social dysfunctions. But newly admitted female schizophrenic patients demonstrate 
better social competence for the premorbid period and prior to hospitalization – for levels of education and occupation, 
family and parental functioning, more sources of incomes, more marriages and children. The paradox conjunction of 
more severe symptoms and better social functioning prior to hospitalization are discussed in the context of gender-related 
protective e  ect for risk of hospitalization – associated with better social skills in females, and more permissive features 
of social network towards women with schizophrenia.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2016, Vol 1(3):262-270.
Key words: gender related di  erences, psychiatric hospitalization, schizophrenia.
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ECDEU 
Assessment Manual for Psychopharmacology

Wolthaus et al., Psychopharmacology. 
    2000 May; 150:399-403

AGITATION-DEPRESSION FACTOR

G2 – 
G3 –   
G4 – 

         G6 – 

EXCITEMENT-HOSTILITY FACTOR

P4 – 
P7 – 
G8 –   
G14 –    

POSITIVE FACTOR

P1 – 
P3 –  
P5 –  
P6 –  / 
G1 –  
G9 –   

      G12 –   

NEGATIVE FACTOR

N1 –  
N2 –  
N3 –  
N4 –  /  
N6 –    / 
G7 –  
G16 –      

DISORGANIZATION FACTOR

P2 –  
N5 –   
N7 –  
G10 – 
G11 –  
G13 –   

         G15 – 
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   . 2016: 1(3): 271-275.

 :    , .

The slow-going reform in the healthcare system of the country, conceptual ambiguity, wrong targets led to health-
political, administrative and professional marginalization of psychiatry. In all universities, in di  erent departments, at 
di  erent levels is requested training, based on the so-called. biopsychosocial approach in medicine, but there is a lack 
of uni  ed training program. Such a program is a priority of psychiatry and in other European countries is subject to 
its functional part: consultation-liaison psychiatry. The work is proposal to introduction of standardized training in 
consultation -liaison psychiatry and psychosomatic medicine in Bulgaria, consistent with the main European practices.  
Presented are the basic knowledge, skills and attitudes that are necessary as well as the basic forms of training.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(3): 271-275
Key words: consultation-liaison psychiatry, training
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