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Увод
Тойнби и психиатрията
Editorial: Toynbee and psychiatry
A brief description ow worts and ides of the eminent British historian, cultural anthropologist and philosopher
Arnold Toynbee is proposed, with remarks on his descriptions of human behavior during periods of disintegration and
decay of human civilizations and societies. A suggestion is provided that behavior deviations as described by Toynbee
may give a proof for the existence of psychological distress caused directly by social crisis and breakdowns, thus being
factors for occurrence of mental disorders of psychiatric interest.
Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.2 (3):188-192.
Todor Tolev

Не бива да се удивляваме, че човешката
душевност – нормална или абнормна, в здраве
или в болест, получава своето описание не само в
академичните трактати по психология и психиатрия,
но още и на много места – в изкуствата и особено в
литературата, в митологията – древна или съвременна,
в религиозните повели и учения, и в цялата обширна
книжнина за човека въобще. Човешката природа е
многолика и сложна, и комплексен следва да е пътят
до нея. Та нали затова съществува антропологията –
тази обобщителна наука, започнала в ІV век пр.н.е.
с идеите за духовната страна на човека на великия
елин от Стагира – Aristoteles (Aristotle, 2016 12),
преминала през Magnus Hundt от Магдебург и неговия
Antropologium de hominis dignitate от 1501 г. с описания
не само на човешкото устройство, но и на духовната
му същност (Roughley, 2012 37), укрепнала с идеите
на Otto Casman от Вартбург в прочутата Psychologia
Anthropologica от 1594 г. (Sgarbi, 2017 41) и стигнала до
плеяда учени, медици и философи от модерната епоха
и нашето съвремие – осветляващи една от големите
загадки на Битието – какво е човешкото в човека и как
бива нарушавано то.
Особена в този аспект е позицията на
историческата наука. В стремежа си към обективност,
точност и безпристрастност, отдавна историците са
се отказали да внасят субективно-човешки нюанси
в своите творби и, подобно на социолозите, описват
историческите събития надличностово – и затова
с прекален и сух документализъм. Вярно, има и
изключения – картинно-повествователният подход
в описанията е характерен например за Херодот
(Геродот, 1972 3) и Светоний (Гай Светоний Транквил,
2016 2) – ала това обикновено се обяснява с тяхната
пристрастност и близост до събитията. Големият
историк Теодор Момзен / Christian Matthias Theodor
Mommsen също ползва детайлно-картинен стил с
богата и жива конкретика в творбите си (Момзен,
2005 5) – но без опит за психологически анализи.
Така изглежда и световно известната тъжна хроника
на упадъка и гибелта на Римската империя от Гибън
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/ Edward Gibbon, писана в периода 1776-1787 г.
(Гибън, 1999-2003 4). Такива са произведенията и на
множество други историци – древни и съвременни.
Може да приемем, че изключение прави
Арнолд Тойнби / Arnold Joseph Toynbee (1889-1979)
– изключително виден британски историк, философ
и културален антрополог, автор на фундаментално
изследване върху появата и упадъка на цивилизациите
– „Изследване на историята“. Заради това изключение
ние избрахме да посветим настоящия текст на
неговото творчество. Ала нека най-напред да предадем
в няколко кратки реда основното в концепциите на
Тойнби за естеството на историческия процес, на
механизмите за превръщане на статичните общества
в динамично развиващи се цивилизации и на мястото
на човека във всички тези събития.
Този бляскав представител на именития род
Тойнби започва кариерата си като преподавател в
Оксфорд, сетне експерт към разузнавателния отдел
на Foreign Oﬃce и в 1925 г. професор в знаменитото
училище по икономически науки в Лондон, а в
същото време – директор на изследователския сектор
на Кралския институт по международни отношения.
Тойнби започва епохалното си „Изследване на
историята“ в 1922 г. и го публикува в периода 19341961 г., като произведението му е прието за едно от
най-значимите събития на историографията на ХХ
век, а след появата на първия том, за него Клифтън
Фейдимен пише, че „от всички книги, публикувани в
нашата страна, със сигурност само тази ще се чете и
след сто години“.
Тойнби изследва и обяснява появата, възхода
и упадъка на 26 цивилизации (в по-късно време, в
1961 г. – 34, а някрая, в 1975 г. 38 цивилизации), като
по думите на големия наш историк и общественик –
академик Андрей Пантев, причина за гибелта на 16
от тези 26 е „глупостта, греховете и тиранията на
елитарното деспотично малцинство, издигнато от
тях“, а не провал в умението за контрол над околната
среда – материална или човешка. Самият Тойнби
с поетична фраза посочва по този повод следното:
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„Нас ни предава това, което е фалшиво вътре в нас“
(Тойнби, 1995 8), с което отклонява удобната заблуда
за божествената съдба на цивилизациите, както и
примирението пред неизбежната им гибел.
Раждането
на
цивилизациите
според
Тойнби е акт на привеждане на статичното
доисторическо човешко общество към развитие и
прогрес чрез намиране на подходящ отклик спрямо
обективно външно предизвикателство, с което се
откроява и номинира за управление конкретно
творческо малцинство, получаващо така доверието,
послушанието и подражанието на следващите го
нетворчески мнозинства (Тойнби, 2003 7). Развитието
и разрастването на цивилизациите е продукт
на последващи сполучливи отговори на нови
предизвикателства, а когато творческото малцинство
изчерпи своя съзидателен ресурс и поддържа властта
си вече не с авторитет, а чрез сила, и се превръща по
този начин в доминиращо малцинство, подчиненото
мнозинство се отдръпва, обезверява или бунтува – с
което започва постепенно разпадане и разлагане на
цивилизациите (Тойнби, 1995 8), като понякога, след
преходно „смутно време“ се установяват „универсални
държави“ – проява на последен, обречен на неуспех
опит за спасяване на загиващите цивилизации
(Тойнби, 1995 9). Тогава възникват и „универсалните
религии“ – често като пашкул за пораждане на нови
бъдещи цивилизации (Тойнби, 1995 9).
Теорията на Тойнби е с неоспоримата
заслуга да бъде най-слабо „западноцентричната“
сред концепциите на почти всички изследователи, да
е лишена от иначе затрогващия страдалчески патос
на Едуард Гибън заради разрухата на Рим (Гибън,
1999-2003 4), да е освободена от мрачния фатализъм и
заместване на доказателствата с внушения и метафори
на Шпенглер / Oswald Spengler за „залеза на Запада“
(Шпенглер, 2014-2015 11), и да стои по-близко до
обикновения човек – участник в историческия процес,
отколкото е предвидено в елитарния технократизъм
на „сблъсък на цивилизации“ на Хънтингтън / Samuel
Phillips Huntington (Хънтингтън, 2015 10). И като
добавим към това изумителната, невероятна ерудиция
на автора, проницателността на наблюденията и
разсъжденията, всеобхватната панорамност на
обобщенията за миналото, настоящето и бъдещето
на човешките общества, ще приемем „Изследване
на историята“ на Арнолд Тойнби за едно от найвнушителните изследвания на този удивителен
инструмент за адаптация на съществата от вида Homo
sapiens – човешките цивилизации.
И тук, освен задълбочения научен анализ
и оригиналните възгледи за историческия процес,
ние откриваме още една отличителна особеност на
творчеството на Тойнби, уникална със способността
си да изведе историческото събитие от индивидуални
делнични събития на човешките множества,
обединили усилията си в изграждане и използване
на социалния инструмент „цивилизация“ в борбата
за успех и оцеляване, или за спасение – когато
цивилизацията е в процес на залез и гибел. Тази

особеност има според нас родство със света на
психиатричните събития – девиации и болести,
и затова решихме да посветим настоящия кратък
текст на връзката между разпадане и разлагане на
цивилизациите с появата на увреди в психичното
функциониране на поне част от живеещите по това
време хора. Тук ще посочим, че тази констатация е
приложима не само при цивилизациите в тяхната
монументална многовековност и огромност, а спрямо
всяко човешко общество – защото самият Тойнби в
късните си произведения посочва освен основните
„големи“ цивилизации още и пред-цивилизации,
както и по-малки общества – регионални цивилизации
или „културни провинции“ на тези големите основни
цивилизации.
Този особен аспект на възгледите на Тойнби
е най-добре различим, когато се посочват реакциите
и поведението на хората във връзка с разпадането
и разлагането на цивилизацията. Ето как авторът
описва тези събития. Понеже обществото е „общо
пространство за действията на всички“, щом
доскоро творческото малцинство загуби инициатива и
вече поддържа с насилие властта си, и се превърне в
доминиращо малцинство, управляваното мнозинство
прекратява послушното подражание и настъпва
разкол в обществото, последван от разкол в човешките
души „в различни форми, защото възниква във всеки
един от начините на поведение, чувства и живот,
които характеризират действията на човешкото
общество“. Тези алтернативни форми на поведение,
чувства и живот според Тойнби са: разпуснатост в
нрави или аскетичен самоконтрол; дезертьорство от
задължения или жажда и търсене на мъченичество;
чувство на лутане или чувство на грях и вина; чувство
на обърканост с вулгарност и варварство в обноските
и вкуса; копнеж за единение с надчовешки сили
– закрилници; спасение чрез бягство в миналото
или в бъдещето. И всяка една от тези емоционалноповеденчески изяви е богато илюстрирана от автора с
обстойно подбрани исторически примери!
Значението на този подход към механизмите
и последиците на социалния разпад и разлагане е
голямо и практически уникално в историческата
книжнина. Тойнби поставя Човека във всички световни
сътресения, съзидания и катастрофи, и подчертава,
че от него произтичат нещастията и триумфите на
историческия живот на света. Така Човекът на Тойнби
се превръща от публика на историческата драма или
комедия в режисьор и актьор на събитията, и в съавтор
на общочовешката съдба – чрез приноса на личните
си страсти, усилия, копнежи, болки, разочарования
или задоволства към общосоциалната тъкан, върху
която се извезва чудния гоблен на историческия ход.
Впрочем,
донякъде
сходни
възгледи
изповядват и други изследователи на историята –
например, Фернан Бродел / Fernand Paul Braudel, един
от най-видните историци на ХХ век, в произведението
си „Граматика на цивилизациите” отбелязва, че „…
колективната психология не е толкова уверена в себе
си и не е така богата с резултати както споменатите
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науки за човека, тя рядко има смелостта да се появи
на пътя на историята… „ въпреки че „… всеки
исторически епизод, ако го разгледаме внимателно,
се разпада на поредица постъпки, жестове и
роли … защото цивилизациите, в крайна сметка
– това са хората, а значи – безконечни демарши,
действия, пориви, задължения, резки промени на
настроенията…” (Бродель, 2008 1). А според Wolf,
1982, „ … човешките популации конструират своите
култури във взаимодействия на един с друг, а не в
изолация …”, като културите на свой ред повлияват
човешкото поведение и психичните процеси (Kottak,
2015 31).
Може да приемем, че културите и
цивилизациите са „апарат” за адаптивно поведение
на човешката общност – както мравките и пчелите
са изобретили сложни общества за колективно
оцеляване, но за разлика от тях, знаменателно за
хода на антропологичното познание е прозрението
на античния мислител Protagoras от Абдера (490420 ВС) – че човек не е специализирал тялото си
като животните, а е разчитал на огъня, сечивата и
интелигентността си (Roughley, 2012 37).
Ала все пак, какъв е психиатричният нюанс
в произведенията на Тойнби? Ако се съгласим, че
човешкият организъм, личност и душевност са
подвластни на неблагоприятни въздействия от средата
– природна или социална, лесно ще разберем, че
обществените неуредици могат да наранят отделния
човек не по-малко от неуредиците в трудовопрофесионалната или семейна среда. Възпитанието
и обучението на социализиращата се личност е
предвидено за изграждане на „еталонни” критерии
за правилност на обществените порядки. Натам са
насочени официалните правила, нравствените повели
и внушения. Религия и изкуство чрез всичките си форми
имат задачата да осветлят разликите между добро и
зло, та човек да знае не само правните, но и етичните
измерения на постъпките си. И както пеперудите
имат сензори за геомагнитно поле, а прилепите – за
ултразвук, така и човек възприема информация за
хода на нещата в социалното пространство чрез пряко
познание, медии и слухове. И ако тази информация
носи лоши вести, човек реагира, страда и боледува.
Така пряката и обратната връзка дават обяснение за
свързаността на социално-историческите процеси
със соматопсихичния комфорт на отделния индивид
– защото системното естество на Битието повелява
така.
Приложението на Общата теория на системите
в поведенческите науки (Jain, 1981 28, Lazić, 1984 32)
и в психиатрията (Von Bertalanﬀy, 1969 44) позволява
нов прочит на социалната психиатрия в светлината
на системния подход (Marmor, 1975 33), изграждане
на социалния матрикс на психиатричното познание
(Ruesch, Bateson, 1951 / 2006 38) като част от всеобщия
медицински модел (Decker, Redhorse 1979 20) и оттам
– до описание чрез системни модели на социалните
структури и процеси като подход към био-социална
антропология (Laszlo, 1971 31) и холистично осмисляне
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на обществата и културите (Nisbett et al., 2001 35).
Така се постига освен „системна технология” още и
„системна философия” в медико-социалните анализи
– за реориентация в света на социалните събития (Von
Bertalanﬀy, 1972 45) и оценка на взаимозависимостта
между
социална
среда
и
сомато-психично
благополучие. Защото когато настъпи социален
катаклизъм и обществото се разпада и разлага,
Общата теория на системите изисква всеки отделен
индивид, като компонент на системата „общество” да
резонира спрямо обществените промени, да заявява
преживяваната несгода и да се стреми да я омекоти
или премахне – та нали общовалиден принцип е
човек да се стреми към задоволство и да избягва болка
– колкото и варианти да се предлагат за този approachavoidance мотивационен механизъм (Higgins, 1997 25).
И така, позволихме си да предположим,
че общественият упадък, свързан с регрес на нрави
и порядки, и предпоставящ растяща социална
несправедливост, засилени мерки за удържане на
властта от доминиращото малцинство властници
(наречени „чудовищности” от Арнолд Тойнби),
предизвиква у управляваното мнозинство смут,
объркване, тъга, страх, апатия или омерзение и
обуславя поведенчески стратегии за компенсиране
или справяне с неприемливите обществени порядки.
Този процес засилва разпадането и разлагането на
обществото / цивилизацията до окончателна разруха
и изчезване, ала междувременно у всеки отделен
индивид е възможно да възникнат патологични
проекции на този психичен дискомфорт – понякога до
степен на соматична или психична увреда.
Бихме запитали обаче – защо такива
емоционално-поведенчески феномени възникват
само при разпадане и разлагане на човешките
общества? Отговор дава знаменитото всъпление в
„Ана Каренина” на великия Лев Толстой – „Всички
щастливи семейства си приличат, всяко нещастно
семейство е нещастно посвоему.“ А Тойнби
подчертава, че ако цивилизацията е във възход,
поведението на хората в нея е унифицирано до голяма
степен. Защото важността на обратната връзка не е
така велика.
Тук възниква въпросът – дали тези душевни
неблагополучия (изводими от системната природа
на човешките общества – култури или цивилизации)
могат сами по себе си да предизвикат соматично
или психично разстройство – така както интимни
неблагополучия, семейни конфликти и зле устроена
трудова среда могат да бъдат самостоятелна причина за
появата на болест? Или тези неблаприятни въздействия
са само допълнителен (патогенен или патопластичен)
фактор за възникване на болестна увреда? За жалост,
съществуващите
класификационно-диагностични
системи – ICD 27 и DSM 22 не дават дори намек в
тази насока. Ала съществуват немалко болестни
състояния с етиологична неяснота или с подходящи
патогенетично-клинични характеристики, способни
да „приютят” социогенезното въздействие по смисъла
на Тойнби в кръга на потенциалните причинители на
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болестната увреда. Без да навлизаме в подробности,
бегло ще споменем някои от тях.
Например,
относно
психогенните
и
психосоциалните фактори в най-широкия кръг на
понятието, налице са обсъждания за хетерогенната
група на медицински необяснимите симптоми и
нуждата от нови изследвания за тяхната етиология
и протичане (Brown, 2007 16), за невротизма
и маладаптивното поведение на пациенти с
функционални соматични синдроми (Frølund et al.,
2001 23) и за мултикаузалната природа на соматизацията
въобще (Mayou, 1993 34). Има интерес към произхода
и психодинамизма на компенсационната невроза
(Hodges et al., 1996 26), към психосоциалните причини
за когнитивните и афективни аспекти в генезата на
функционалните гласови разстройства (Baker, 2008
14
), към генезата и спецификата на конверзионните
разстройства (Aybek et al., 2008 13; Kanaan et al., 2010
29
), психогенезата на загадъчния синдром на хронична
умора (Dendy et al., 2001 21; White, 1999 46). В тази
връзка, уместна е препоръката за интердисциплинарна
оценка на пациентите с болести, изводими от средови
фактори (Schulze-Röbbecke et al., 1999 39).
И ако приемем, че описаните от Тойнби
феномени могат да имат място в появата на психични
разстройства – редно е да потърсим онзи общ
обяснителен принцип, онзи „общ знаменател” на
такива патологични явление. Добре би послужило за
тази цел състоянието на стрес, възникващо у човека
при сблъсък с нежелани външни въздействия.
Идеята за роля на стрес при телесни и
психични неблагополучия съществува отдавна
(Chrousos et al. 2013 18). Знаем за възгледите на
Empedocles (300-430 BC) – че материята се състои
от елементи и качества в противопоставеност или
съюз; на Hippocrates (460-375 BC) – че здравето е
хармоничен баланс, а дисхармонията е болест; на
Epicurus (341-270 BC) – че невъзмутимостта на разума
(ataraxia) е върховно благо; на Sydenham (1624-1689)
– че болестни симптоми възникват и заради реакции
на боледуващия; на Claude Bernard (1813-1878) – че
вътрешната среда (mileu interieur) е важна за здравето;
на Walter Cannon (1871-1945) – за хомеостазата и
телесния отговор спрямо емоции; на Hans Selye
(1907-1082) – за общия адаптационен синдром (stress
syndrome) и болестите на адаптацията. Отдавна са
проучени поредица механизми за възникване на стрес
(Bliss et al., 1956 15). Изследва се значението на стрес за
появата на болестни състояния – например депресия
(Cervilla, Prince, 1997 17; Rojo-Moreno et al., 2002 36;
Colodro-Conde et al., 2017 19); неврози (Henderson, 1997
24
); личности „тип Д” / Type D personality (Sher, 2005
43
); психози (Shah et al., 2011 42) и дори – шизофрения
(Selten et al., 2007 40).

Остава да си отговорим – как точно описаните
от Тойнби промени в душевността и поведението
на хората като реакция на социални злощастия
в периода на разпадане и разлагане на човешки
общества и цивилизации имат достъп до механизмите
за възникване на стрес и дистрес? Тук на помощ
идва концепцията за несигурността (Попов, 2016 6),
способна да преобразува нежеланите осцилации на
социалните тенденции в субективно преживяване на
тревога. Която, на предлингвистично ниво, измества
„фона” на индивидуалната емоционална палитра
в минорна насока, а на вербално-поведенческо
ниво създава обособени „продукти” с адаптивно
комуникативно значение, нерядко придружени от
креативни изблици в насока към наука или изкуство.
Неслучайно Ерих Мария Ремарк пише разтърсващите
си произведения под знака на разрухата и падението
на родината си Германия, а Енрико Ферми печели
Нобелова награда за откритията си в атомната
физика под сянката на фашизма в Италия. Ето защо,
във времена на социални трусове и деградация,
несигурността може да е катализатор на изяви в
негативен, но и в позитивен план, и да обясни добре
посочените от Тойнби емоционално-поведенчески
явления. Макар далеч не у всеки да са били
наблюдавани те – та нали, според Георги Попов, 2016
6
,, постигането на сигурност зависи от личностовия
потенциал и профил на всеки отделен човек”. Ала у
множеството хора усещането на несигурност заради
неблагополучния социален „релеф”, несъвпадащ с
техните очаквания, идеали и стремежи, е идеалният
„инкубатор” за стрес, а оттам – и на упоменатите
явления, понякога в клинично значими размери.
И все пак, кому служи този текст? Преди
всичко, отдава се почит пред творчеството на Арнолд
Тойнби, докосващо, както считаме ние, не само
обширни пространства от човекознанието, но и
някои аспекти на психиатричното дело. Освен това,
надяваме се да предложим съвет на практикуващите
психиатри и психотерапевти да насочат поглед не само
към традиционните извори на стресогенни събития –
защото освен семеен кръг и трудова среда съществува
и обширно макросоциално обкръжение. Което у
някои хора, надарени с необходимата чувствителност
и кръгозор, с аберациите си може да преципитира
тревога, недоволство и протест – и това обогатява
разбирането на житейската съдба и творческата
катализа у Лермонтов и Николай Василиевич Гогол,
живяли в недобрия за мнозина ХІХ век. Или да се
потърси обяснение за мрачния тон и болезнения
сардонизъм у редица наши светли личности – Яворов,
Смирненски, Пеньо Пенев. И разбира се, да подсети
любезния читател да обърне внимание на някои неща
от текущото ежедневие.
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Едуард Хопър: “Целият отговор е там на платното“
Никола Марков
Пловдив

Edward Hopper: „The whole answer is over there, on the canvas“
Nikola Markov
Plovdiv

Analysis of works of the prominent American painter Edward Hopper is provided, depicting his art marked by
sincere realisп and touching humanism in the context of postmodern American ideals and reality, and his introvert and
melancholic character.
Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.2 (3):193-197.

Едуард Хопър е роден през 1882 год. в Горен
Наяк, щата Ню Йорк в семейство от средната класа
и холандски произход. Едуард и неговата единствена
сестра Марион са отгледани в строга баптистка
атмосфера в дом, доминиран от жени. Хопър
показва талант в рисуването още на петгодишна
възраст. Лесно възприема любовта на баща си към
френската и руската култура. Подкрепян е напълно
от родителите си в интелектуалното си развитие.
От 1900 до 1906 г. учи в училището по изкуствата
в Ню Йорк. Скицирането от живи модели се оказва
предизвикателство за консервативния Хопър. След
завършването си работи като илюстратор за кратък
период от време.
Между 1906 и 1910 г. прави три пътувания в
Европа, като впечатленията му от Париж ще окажат
решаващо влияние върху неговото развитие. По това
време движението към абстрактна живопис вече е в
ход. През 1907 г. Пикасо рисува своята легендарна Les
Demoiselles d’Avignon и основополага кубизма. Хопър
обаче по-късно твърди, че когато е бил в Париж, никога
не е чувал за Пикасо. За Хопър решаваща е срещата с
импресионизма. Светлината в картините го привлича
и повлиява цялостната му работа. Първоначално
повлиян от Гоя, Караваджо, Ел Греко и Веласкес,
забравя за тъмните тонове. Палитрата му светва и той
започва да рисува с леки и бързи удари.
През 1910 г. Хопър се завръща в Съединените
щати и никога повече не напуска Северна Америка.
След завръщането си постепенно отново се потапя
в по-тъмната палитра, в която се чувства удобно. За
разлика от повечето свои съвременници, които правят
кубичстични експерименти, Хопър е привлечен от
реалистичното изкуство. По-късно той признава, че
няма други европейски влияния освен на френския
гравьор Мерион, известен с мрачни сцени от Париж.
Хопър се бори да дефинира своя собствен стил:
„Трудно ми е да реша какво искам да нарисувам,
понякога минават месеци без да го намеря“.
Приятел описва емоционалното му състояние като
„страдащ от дълги периоди на инерция, седящ в
безпомощно нещастие“. През 1923 год. Хопър среща

своята противоположност Джоузефин. Тя е пряма,
общителна и либерална, докато той е прикрит,
срамежлив, тих и консервативен. Сключват брак
една година по-късно. Съпругата му се превръща в
негов основен вдъхновител и модел. Хопър оформя
стила си и става най-известния американски реалист,
отразявайки личната си визия за американския начин
на живот. Очакват го още четири десетилетия, в които
Хопър ще има прост, стабилен живот и ще продължи
да създава изкуство в своя отличителен стил. Умира
преди петдесет години, на 15 май 1967 год. в студиото
си в Ню Йорк.
Отива си един стоик и фаталистично тих
интровертиран човек с тънко чувство на хумор.
Неговите тихи пространства и неспокойни срещи
ни докосват там, където сме най-уязвими и носят
предложение за меланхолия. Хопър твърди, че не
е вмъквал съзнателно психологически смисъл в
своите картини, но през 1937 г. написва: „ Великото
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изкуство е външно изражение на вътрешния живот на

художника.

Никой по-добре от Хопър не успява да улови
изолацията на индивида в модерния град. Оставяйки
много улики, но без конкретни отговори, той
принуждава зрителя да завърши разказа. Този елемент

в творчеството на Хопър има сериозен принос за
развитието на постмодернизма, при който зрителят
има важна роля в разбирането на произведението.

Скали и къщи, Огънкит

Хотелска стая, 1931 г.
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Влиянието на Едуард Хопър върху различните
форми на изкуството е колосално. Картината „ Нощни
птици“ (1942) се превръща в едно от най-известните
американски произведения на изкуството на 20-ти век
и представлява аналитичен и исторически отрязък
от американската култура на 40-те години, който
наподобява сцена от класически филм ноар. Според
самия художник, закусвалнята в „Нощни птици“
е вдъхновена от реално съществуващ ресторант в
собствения му квартал Гринич Вилидж в Ню Йорк,
разположен на кръстовище „където две улици се
срещат“. В рязък контраст с тъмната улица отвън,
натрапчивата флуоресцентна светлина, огряваща
вътрешността на закусвалнята се е срещала все почесто в началото на 40-те. Закусвалните вече са
набрали популярност, като предоставят на нощните
птици и страдащите от безсъние, каквито са героите
в картината на Хопър, място, където да се отпуснат,
поговорят и избягат от самотния град отвън. Филмът
„ Малтийският сокол“ е базиран на детективския
роман на Дашиел Хамет и е един от най-известните
примери за класически холивудски филм ноар. Както
„Нощни птици“ , филмът и романът „Малтийският
сокол“ също са кръстени на рядка граблива птица,
тих, незабележим хищник, които добре се вписва
в темите на филм ноар (оригиналното английско

заглавие на картината буквално се превежда „Нощни
ястреби“). Във филма са включени подобни герои,
корав шпионин и мистериозна, прелъстителна
фатална жена. В „Малтийският сокол“ тези две
традиционни за филм ноар роли се изпълняват от
Сам Спейд и Мери Астор. В „Нощни птици“ на Хопър
също се забелязват подобни типажи, седящи на бара в
среднощен час. Двамата професионално изглеждащи
мъже със своите черни костюми и шапки с периферия
успешно се вписват в образа на класически „частен
дедектив“. Този тип шапка е неотменна част в костюма
на детектива – герой на Хъмфри Богарт. Бляскавата
дама в картината е прекрасен пример за изкусителна
„жена в червено“, с червена коса, червило и къса
алена вечерна рокля. Освен персонажите, картината
е поставена в класическа филм ноар обстановка.
Уличното осветление, нощният пейзаж, тъмните
улични тротоари, празни паважи са типичен филм
ноар декор. Представена е сцена, в която действието
още не се е развило. Дали самотникът, стоящ настрана,
с поглед сведен надолу към бара, няма да се изправи
рязко и да насочи пистолет към двойката отсреща?
Дали отвън няма да профучи кола? Точно като в хубав
филм зрителят е въвлечен в мистерията, тръпнещ в
очакване какво ще се случи.

Нощни птици, 1942 г.

Сценографските композиции на Хопър и
драматичното използване на светлината и тъмнината
го превръщат в любим на режисьорите. Например, за
House by the Railroad е известно, че е оказала силно
влияние върху емблематичната къща във филма
„Психо“ на Алфред Хичкок. Вим Вендерс също
признава влиянието на Едуард Хопър. В неговия филм
„Краят на насилието“ от 1981 г. оживава Nighthawks.
Овладял светлината на Веермер, Хопър е сред

любимите автори на и на друг знаменит режисьор
– Дейвид Линч. Хладната прецизност, в кобинация
с перфектните композиции на Хопър пресъздават
един реализъм на странни състояния и меланхолия
отразени и във филмите на Линч.
Австрийският режисьор Густав Дойч създава
филма „Шърли: Представа за реалност“ , в който
оживяват тринадесет платна на Хопър. Те стават
декор на тринадесет истории, разказани от главната
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героиня. Шърли се придвижва сред геометрията
на безличното градско съществуване и със своята
изповед, описваща тринадесет пъти деня на една
и съща дата, но от различни тринадесет години, се
опитва да намери съдържание на живота си. Хопър
присъства със своите газ-станции, замрели пейзажи
от бетон и мрамор, автобусни спирки и закусвални,
опростени форми на мебели – все иконични символи
на постмодерна Америка.

Влиянието на Едуард Хопър върху музиката
включва Мадона, която през 1993 г. е вдъхновена от
“Girlie Show”(1941 г.) и нарича световното си турне
на картината, като включва много от театралните
елементи и настроението на картината в шоуто. През
2004 г. британският китарист Джон Скуайър издава
концептуален албум, базиран на картната на Хопър „
Къща на Маршал“. Всяка песен от албума е вдъхновена
и споделя заглавието си с картина на художника.

Писателят Крис Бел през 2004 г. написва
роман, в който всяка от дванадесетте глави
интерпретира една от картините на Хопър, за да
създадеде сюрреалистична детективска история.
Съвсем наскоро на българския книжен пазар излезе
книгата „Нощни птици“, съставена от Лорънс Блок,
включваща 17 разказа. Сред писателите, чиито творби
са включени в антологията, са Стивън Кинг, Майкъл
Конъли, Лий Чайлд, Джефри Дивър, Робът Бътлър и
др. Всеки разказ е допълнен с картина на художника,
което прави изданието любопитно за почитателите на
литературата и на живописта. Според Блок картините

на Хопър загатват – силно, неустоимо – че в тях се крият
истории, които чакат да бъдат разказани. Художникът
ни показва миг от времето, подреден върху платно –
определено има минало и бъдеще, но е наша работа
да ги открием за себе си. Разказите са от различен
жанр или от някакъв жанр. Някой изникват директно
от платното, така че историята се вмества в избраната
картина. Други отскачат под тъп ъгъл от платното и
разказват история, на която то е дало начален импулс.
Общите знаменатели са индивидуалното великолепие
на разказите и източника си в творчеството на Едуард
Хопър.

Къща до ЖП, 1925 г.

Мостът Куинсбъроу, 1913 г.
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Стая в Ню Йорк, 1932 г
.

Липсата на общуване между хората в картините
на Хопър е вероятно отражение на собствената му
самотност по признанието на самия художник и е
представена като цялосто човешко състояние.
„Единственото качество, което остава в
изкуството, е личната визия за света. Методите са
преходни, трайна е индивидуалността“.
Книгопис:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Haskell, Barbara. Modern Life: Edward Hopper
and His Time, (Hamburg: Bucerius Kunst Forum,
2009)
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„ Нощни птици“, ИК „Бард“, 2017
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Шизофрения и амигдала
Младен Пенчев, Жаклин Нацкова, Стела Димитрова, Вася Вутова, Вихра Миланова
Клиника по психиатрия, Университетска многопрофилна болница “Александровска“ – София

Амигдала е комплексна структура, въвлечена в множество нормални психични функции и психиатрични
състояния. Амигдала е чифтно образование от сиво мозъчно вещество, разположено симетрично дълбоко в
двата темпорални лоба, там където завършва опашката на опашатото ядро, и в непосредствена близост с
хипокампус. Наименованието амигдала е с гръцки произход и идва от формата на това ядро, която е близка
до формата на бадем. Амигдала е част от лимбичната система. Ролята на амигдала в емоционалното и
социално функциониране е безспорна. Многобройни проучвания, базирани най-вече на функционални образни
изследвания, потвърждават наличието на структурни и функционални различия в амигдала при шизофренно
болни в сравнение със здрави контроли, а и с пациенти с биполярно афективно разстройство. Налични са и
промени във връзките на амигдала с други мозъчни региони при болните с шизофренна психоза.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3):198-205
Ключови думи: амигдала, шизофрения, биполярно афективно разстройство, емоционалност.

Schizophrenia and amygdala
Mladen Penchev, Jaklin Natskova, Stela Dimitrova, Vasya Vutova, Vihra Milanova
Psychiatric Clinic, University Hospital “Alexandrovska” – Soﬁa

Amygdala is a complex structure engaged in a great number of normal mental functions and in many psychiatric
conditions as well. Amygdala is a pair formation of brain grey matter situated symmetrically deep in the two temporal
lobes near by the tail of caudate nucleus and just next to hypothalamus. The name of amygdala is of Greek origin and is due
to the form of this brain nucleus, being close to the form of an almond. Amygdala is a part of the Limbic system. The role
of amygdala in emotional and social functioning is indisputable. Great number of investigations based predominantly on
functional imaging methods provide data for structural and functional diﬀerences of amygdala in schizophrenic patients
as compared to healthy controls and patients with bipolar disorder. Also, changes in the connections of amygdala with
other brain regions are evident in patients with schizophrenic disorders.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(3):198-205
Key words: amygdala, schizophrenia, bipolar aﬀective disorder, emotions.

Въведение
Амигдала, или амигдалоидният комплекс,
е структура в главния мозък, състояща се от
различни ядра и участваща в различни функции като
емоционална оценка, памет, възприятия, внимание и
страхово кондициониране. През последните години
редица проучвания въвличат амигдала в лимбични
и кортикални дисфункции, свързани с шизофренно
разстройство (Anticevic et al., 2012 9; Sigmundsson et
al., 200152; Aleman, Kahn, 2005 6; Ursu et al., 201154;
Hoptman et al., 2010 34). Установено е, че амигдала
има множество връзки както с кортикални, така и
със субкортикални невронални зони (Pessoa, 2008
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; Young et al., 1994 59; Миланов, Миланова, 2003
). За формирането на позитивна симптоматика при
шизофренно болни вероятно особена роля има и
амигдала. Нейните неврохимични и психологични
функции са високосензитивни на стресорни фактори,
което може да допринася за свързаната с шизофренната
болест психопатология (LeDoux, 2000 38). Установено
е, че структури на амигдала се активират при поставяне
на изследваните индивиди в условия на абсолютна
тишина (Kapur, 2003 36). Ролята на амигдала може
да се търси и по отношение на функционалните и
когнитивни симптоми при шизофренните пациенти. В
49
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няколко проучвания се отчита, че хиперактивацията на
амигдалоиднитя комплекс може да влоши функцията
на префронталните невронални мрежи (Arnsten,
Rubia, 2012 11; Barbas, 2007 12; Ghashghaei et al., 200727).

с психотични симптоми. С изключение на левия
латерален дял, всички останали части на амигдала при
шизофренните пациенти са с по-малък обем (Mahon et
al. 2015 44).

Водещи през последните години са
функционалните образни изследвания на мозъка,
в това число на амигдала и нейните комуникации.
При такива изследвания е установявана билатерална
амигдалоидна хиперактивност при стимулиране с
образи на различни емоционални състояния при
пациенти с афективни разстройства. При пациенти
с шизофренно разстройство е установяван обратeн
феномен – билатерална хипоактивност на амигдала
(Anticevic et al., 2012 9; Chen et al., 2011 18; Delvecchio
et al., 2013 22; Li et al., 2010 42; Taylor et al., 2012 53).

Теоретични основи за разбирането на
функциите на амигдала

Установени са данни за промяна и в
структурата на амигдала при психиатрични
разстройства. При сравнение на цялостния обем и
обема на отделни части от амигдала на пациенти с
шизофрения и биполярно афективно разстройство
с психотични симптоми, сигнификантно по-малък
е обемът на амигдала при шизофренно болните в
сравнение с този при болни с биполярно разстройство

Амигдала е комплексна структура, въвлечена
в множество нормални психични функции и
психиатрични състояния (LeDoux, Joseph E., 2008
39
). Амигдала е чифтно образование от сиво мозъчно
вещество, което е разположено симетрично дълбоко
в двата темпорални лоба, там където завършва
опашката на опашатото ядро, и в непосредствена
близост с хипокампус. Наименованието амигдала е
с гръцки произход и идва от формата на това ядро,
която е близка до формата на бадем. Амигдала е част
от лимбичната система. Важността на амигдала като
мозъчен регион е все повече отчитана през последните
години. Множество проучвания са посветени на
установяването на отношенията на амигдала с голям
брой кортикални и субкортикални области. На
фигурата по-долу схематично са изобразени връзките
на амигдала в централната нервна система.

В средата на миналия век започва
изясняването на функциите, които изпълнява
амигдала. Редица проучвания регистрират ролята на
амигдала в емоционалността и особено в страховите
преживявания.
Изследванията
на
страховото

кондициониране са базирани на опити с животни.
При провежданите опити се подава индиферентен
стимул, който е свързан с някакво неприятно
преживяване за животното (напр. токово дразнене).
По този начин индиферентният стимул се свързва със
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страхова реакция от опитното животно и съответно
с отбягващо поведение, и без да има неприятна
стимулация. Установено е, че този вид реакции се
базират на улеснени и новообразувани синапси
между амигдала и центрове, свързани с моторните и
вегетативни отговори на страхово кондиционирания
стимул. Но освен за страха, голяма е ролята на
амигдала и по отношение на други емоции. Налице са
доказателства за участието на амигдала в системите
за възнаграждение и по този начин за подсилване на
мотивираното поведение. Агресивното, майчинското
и сексуалното поведение също се извършват с
регулаторната роля на амигдала.
В амигдала се съхранява информацията за
емоционални събития. Този вид памет е известна
още като имплицитна или несъзнателна памет,
в противовес на експлицитната, която е основно
функция на хипокампуса. Чрез паметовите си
„способности”, амигдала участва и в цялостното
когнитивно функциониране, включващо внимание,
възприятие и процесите на заучаване. Смята се, че
амигдала модулира тези процеси чрез оценяване на
стимулите като значими за индивида и съответно чрез
еферентни сигнали усилва или не усилва съответните
процеси. Например чрез връзките си с хипокампус
амигдала може да улесни запаметяването на дадена
информация, ако тя се оцени като значима. Чрез
влиянието си върху хипоталамус амигдала може да
предизвика отделяне на кортикостроидни хормони,
които също играят роля в когнитивните функции.
Има данни за директно влияние на амигдала върху
асоциативни корови области.
Емоционалност при шизофрения
В публикация от 1995 г. LeDoux, обобщава
емпиричните данни и прави няколко извода за
емоционалното функциониране като цяло. Първият
е, че емоционалното значение на даден стимул и
значението на възприемания образ, свързан с този
стимул, се обработват в различни мозъчни зони. Второ
– емоционалното значение на даден стимул може да
бъде оценено още преди да бъде възприет цялостният
образен конструкт на стимула. Трето – структурите,
отговорни за съхраняването и възпроизвеждането
на емоционалното значение на даден стимул,
са различни от структурите за съхраняване и
възпроизвеждане на когнитивните характеристики
(възприятието) на същия стимул. Четвъртият извод е,
че структурите, които са въвлечени в емоционалната
оценка, са директно свързани с тези, които отговарят
за психомоторната и вегетативна изява, докато тези,
опериращи с когнитивните свойства са широко
опосредствани. И пето – здравата връзка между
оценката на емоционално значимите стимули и
структурите, свързани с контрола на отговора на
стимули, води до формирането на телесни усещания.
Тези усещания са част от съзнателния опит, свързан с
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емоциите. От друга страна, когнитивният процес не
се свързва с телесни усещания (LeDoux, 1995 40).
Емоционалната компонента при шизофрения
е от особен интерес и за основоположниците на
съвременната психиатрична наука. Bleuler (Bleuler,
1911 15) причислява афективните симптоми при
шизофрения към осевите симптоми за това заболяване.
Той предполага, че емоционалните разстройства
могат да бъдат резултат на болестния процес, но
не изключва възможността те да са реакция на
дисстреса, предизвикан от заболяването (Bleuler, 1911
11
, по Aleman, Kahn, 2005 6). Разделяйки симптомите
при шизофрения на първични и вторични, Bleuler
причислява аутизацията и нарушения афект към
първите, докато халюцинациите, налудностите и
депресивното настроение отнася към вторите. Някои
проучвания, които са в съгласие със съвременните
класификационни
системи
в
психиатрията
демонстрират, че шизофренно болните показват
по-малка външна емоционална експресивност
в сравнение със здрави контроли (Berenbaum,
Oltman, 1992 14; Kring, Neal, 1996 37). Нещо повече,
сигнификантна редукция на емоционална експресия
у шизофренните е докладвана и в сравнение с болни
с голям депресивен епизод и болест на Паркинсон
(Yecker et al., 1999 58; Borod et al., 1990 16). Феноменът
на „изравняване на афекта” може да бъде регистриран
години преди появата на психотичните симптоми,
което подкрепя хипотезата за сърцевинната същност
на емоционалните симптоми при заболяването (Yung,
McGorry, 1996 60; Hafner et al., 2003 31).
Към нарушенията на възприемането на
емоционалността при шизофренно болни може
да се причислят различни феномени. Един от
тях включва трудностите при оценка на езикови
стимули. Мелодиката, интонацията, ритъмът и т.н.,
които характеризират дадено изречение, фраза или
текст се обедиянват в термина „прозодия на речта”.
Установено е, че пациентите с шизофрения имат
значими трудности при възприемане и оценка на
речевата прозодия в сравнение със здрави контроли
(Haskin et al., 1995 33). При сравнение на неврологични
пациенти с лезии в дясната хемисфера, такива с
лезии в лявата хемисфера и шизофренно болни по
отношение на възприемане и възпроизвеждане на
прозодия на речта, екипът на Ross (2001) установява,
че пациентите с шизофренно разстройство имат сходен
профил на увреждане като пациентите с лезии на
дясната хемисфера (Ross et al., 2001 51). Обобщавайки
различни проучвания върху възприемането на
емоционална прозодия при шизофрения, екипът на
Edwards (2002) стига до извода, че тези пациенти
имат сигнификантно нарушаване на способностите за
декодиране на емоционалния смисъл на говорната реч
(Edwards et al., 2002 23).
т.нар.

Особено важно е да се отбележи, че
„емоцонална изравненост”, „емоцонална

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3)
притъпеност” или „притъпен афект”, които се
причисляват към негативната симптоматика, или с
други думи се описват като дефицитарен ефект на
процеса на заболяване, далече не изчерпват проблема
за емоционалността при шизофренно болните.
Съвсем различни изглеждат емоционалността
и афективната реактивност при шизофренното
разстройство, когато се разглеждат в контекста на
психотичните преживявания. При психотичните
пристъпи емоциите не само че не са „притъпени” или
„изравнени”, но тъкмо обратното. При проучване на
емоционалния рапорт на сто психотични пациенти е
установено, че халюцинациите със заплашително и
обидно съдържание са причинили сериозен дистрес
на огромната част от изследваните (Nayani, David,
199647). Налудностите също могат да са съпроводени
със значителен афективен пълнеж, който се изразява
в депресивност, чувство за малоценност, тревожност
и налуден дистрес (Freeman et al., 2001 25). Освен
свързаните непосредствено с психотичните симптоми,
описват се и емоционални преживявания, които
предхождат психотичните обостряния. Най-често
съобщаваните преживявания са страхово очакване,
силна тревожност, чувство за безизходица (Yung,
McGirry, 1996 60). Данните от психофизиологични
изследвания обективизират повишената тревожност
при пациенти, които съобщават за този симптом.
При измерване на кожната проводимост, като маркер
за повишено ниво на стрес и тревожност, няколко
проучвания показват повишение на проводимостта
при шизофренно болни в сравнение с контроли
(Kring, Neale, 1996 37; Williams et al., 2004 55). В
последното цитирано проучване се отчита основната
роля на амигдала за повишената стресова готовност
у пациентите с шизофренно разстройство (Williams
et al., 2004 55). Екипът на Dawson (1994) отбелязва,
че при шизофренно болни е повишена тоничната
електродермална активност по време на психотичен
пристъп, но не и в периодите на ремисия (Dawson
et al., 1994 20). Интересен е резултатът от проучване
върху емоционалната реактивност на шизофренно
болни, които са подложение на негативни и неутрални
вербални стимули (Cohen, Docherty, 2004 19). При
това изследване се сравнява емоционалната реакция
на стресиращи спомени и неутрални спомени
при пациенти и здрави контроли, като групата на
пациентите е разделена на такива с водеща негативна
и водеща позитивна симптоматика. Установява се,
че няма разлика в реактивността при пациентите с
водеща негативна симтомати и здравите контроли,
докато пациетите с водеща позитивна симптоматика
показват повишена реактивност при негативна
стимулация.
Може да се каже, че шизофренните
пациенти показват понижена способност за
емоционално изразяване, както и за разчитане на
емоционално наситени стимули, като например
различни лицеизрази. От друга страна, по време на

психотичните обостряния са налице интензивни
емоционални преживявания, които причиняват
сериозен дистрес на пациентите. Освен това при
пациенти с водеща позитивна симптоматика се
наблюдава повишена готовност за афективно-стресова
реакция, обективизираща се и с психофизиологични
методи. Като че ли тази своебразна двойнственост е
още една демонстрация на „схизиса” при тези болни,
така гениално доловен от класиците в психиатричната
наука.
Ролята на амигдала за емоционалния
дисбаланс при шизофрения
Налице са изследвания, които демонстрират
редукция на обема на амигдала при шизофрения
(Wright et al., 2000 56; Hulshoﬀ Pol et al., 2001 35). В
голяма степен намалените размери на амигдала могат
да бъдат свързани с редукцията на емоционална
експресия при шизофренно болните и от там с
нарушената социална адаптивност като цяло. От
друга страна, емоционалността, свързана с минали
преживявания, изглежда е по-слабо засегната (Aleman,
Kahn, 2005 5). Съществуват потвържения на тезата,
че при органични лезии на амигдала емоционалният
опит е съхранен (Anderson, Phelps, 2002 7). Едно
възможно обяснение за повишената възбудимост и
тревожна готовност при шизофренните пациенти, в
контраст с дефицита на емоционална изразителност
и разчитане на емоционалните стимули, би могло
да се съдържа в нарушенията на допаминовата
медиация с участието на амигдала и префронталния
кортекс. Повишени допаминови нива в амигдала при
шизофренно болни са регистрирани още през 1983 от
Raynolds (Raynolds, 1983 50). Нарушеният допаминов
баланс при шизофрения (хиподопаминергия в
префронталните корови зони и хипердопаминергия
в мезолимбичнта система) може да бъде причина за
повлияването на невронални кръгове, отговорни за
префронталния контрол върхуа амигдала.
Grossberg (2000) предлага теоретична
постановка, според която емоционалният център
(амигдала) взаимодейства с префронтални и сетивни
корови зони, за да се постигне мотивирано поведение.
Авторът предполага, че при потискането на амигдала
се нарушава двупосочната връзка с когнитивни корови
центрове. Като последствие се появяват негативни
симптоми. Пак там се отбелязва, че амплитудата
на емоционалния отговор и чувствителността на
различни стимули се регулират от нивото на базова
възбуда. По този начин се стига до извода, че една
продължителна хипердопаминергия може да има за
резултат супресиране на амигдалното функциониране
(по типа на обратна регулация). Grossberg обяснява
понижената префронтална активност при шизофренно
болни с намаление на „мотивиращи” сигнали от
потиснатата амигдала (Grossberg, 2000 29).
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Според Grace(2000) префронталният кортекс
изработва множество моторни планове, за да осигури
целенасочено поведение. Важна роля в реализацията
на този процес играе нуклеус акумбенс. Хипокампусът
има улесняваща процеса роля на базата на предишен
опит, а амигдала има основна регулаторна функция.
Предполага се, че при психотични пациенти
амигдала не подпомага реализацията на планираните
в префронталния кортекс поведения, а дори „се
конкурира за влияние” с префронталния кортекс
върху нуклеус акумбенс. Тази дисрегулация води
до възбудна готовност и прекомерна емоционална и
моторна реакция по отношение на стимули, които би
трябвало да се възприемат като индиферентни. Още
по-значимо става влиянието на амигдала, като се вземе
предвид и факта, че при евентуално застрашаващ
стимул тя започва да доминира с директните си връзки
с моторните центрове, като „изолира” префронталните
корови зони. Възпроизвежда се тип поведение „битка
или бягство” (Grace, 2000 28).
Като се отбележи повишената активност
на амигдала при психотични пациенти, които
се намират в по-ранни стадии на шизофренно
заболяване и обратно, понижената активност на тази
структура при хронично болни с изразена негативна
симптоматика, може би е уместно да се допусне
феномена „изтощаване” на амигдала. Съществува
хипотезата, че пониженият обем и от там активност
на амигдала при пациенти, които са боледували подълго време, е резултат от ексцитотоксичността,
предизвикана от повишените глутматни нива при
множество психотични пристъпи (Benes, 200013; De
Erausquin, 200421). Потвърждение на такава хипотеза
намираме в проучване върху зависимостта на обема
на амигдала от възрастта на пациенти с шизофрения
(Hulshoﬀ Pol et al., 200135). Авторите посочват, че има
сигнификантна зависимост между намаляването на
обема на амидала и възрастта на болни с шизофрения,
което не се забелязва при здрави контроли.
Амигдала и социално функциониране
Социалната интелигентност е широко
изследвана сред здрави индивиди и пациенти с
шизофрения. Невроналните кръгове, въвлечени
в тази сложна функция са в голяма степен
идентифицирани (Penn et al., 2008 48; Brothers, 1990
17
; Adolphs, 2009 3). Подобни проучвания използват
обикновено стимулация с изображения на различни
лицеизрази, защото в тях се съдържа голяма социално
значима информация. Ключов регион, асоцииран
с емоционалните аспекти на лицевата стимулация
е амигдала (Brothers, 1990 17; Adolphs, 2009 3). При
органични увреждания на амигдала са нарушени
разпознаването на негативните емоции на лица,
социалната преценка свързана с придържането
към лечение, както и спазването на договореност
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(благонадеждност) (Adolphs et al., 2009 3). Водещата
роля на амигдала в емоционалните процеси и
нейните обширни връзки с префронталния кортекс,
инсула, супериорен темпорален кортекс, хипокампус,
моторни и сетивни региони, подкрепят хипотезата
за централната роля на тази структура в социалното
функциониране. Пациентите с шизофрения имат
отчетливи затруднения при вземането на социални
решения на базата на преценка на стимули,
свързани с лицеизрази (Lee et al., 2004 41; Li et al.,
2010 43; Marwick, Hall, 2008 45; Hall et al., 2004 32).
Изобразителни проучвания демонстрират структурни
и функционални нарушения в региони, свързани със
социалното функциониране като амигдала, медиален
префронтален кортекс, супериорен темпорален
кортекс, инсула, гирус фузиформис (Wright et al.,
2000 57; Aleman, Kahn, 2005 5). Разпространеността
на тези абнормности сред пациентите с шизофренно
разстройство подкрепят хипотезата, че нарушенията
в мрежите, свързани със социалното функциониране,
са в основата на поведенческите дефицити при
заболяването (Friston, 1998 26). Регистрираните
нарушения в мозъчния конективитет при шизофенно
болните са демострирани по време на тестове
с разпознаване на афективно състояние според
лицеизраза (Fakra et al., 2008 24).
Mukherjee и сътрудници в проучване,
публикувано през 2014 г., стигат до заключения, че
при извършване на социално значими преценки,
пациентите с шизофрения демонстрират редукция
на афективните връзки между амигдала и инсула. В
същото проучване се наблюдава повишена активност
във фронтални и париетални мозъчни региони,
които авторите интерпретират като компенсаторни
(Mukherjee et al., 2014 46).
Амигдала и стадии на шизофренната
болест
В проучване, публикувано през 2014 г. се
установява редукция на връзките между амигдала
и орбитофронтален кортекс при пациенти в ранен
стадий на шизофренно заболяване и при хронично
болни от шизофрения. Не се установяват същите
промени при участниците с висок риск за развитие на
заболяване. Степента, в която са редуцирани амигдалоорбитофронталните връзки, корелира с тежестта
на симптомите и по-точно с дезорганизацията
на мисловния процес и необичайното мисловно
съдържание. Авторите регистрират също и по-висока
интензивност на свързването между амигдала и локус
церулеус, особено при участниците с висок риск от
развитие на болест, в сравнение с болните с ранен
стадий, хронично болните и здравите контроли. Едно
възможно обяснение, дадено от тях е свързано с поголямата чувствителност в стрес-свързаните мозъчни
кръгове (амигдала-мозъчен ствол) у пациентите с висок
риск за развитие на заболяване (Anticevic et al., 2014
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). От посочените данни бихме могли да заключим,
че промените, свързани с редукция на невронални
връзки, се появяват рано в хода на заболяването, но не
и преди изявата, тъй като отсъстват при участниците с
висок риск. От друга страна, промените най-вероятно
не прогресират, или прогресират твърде бавно във
времето, което се потвърждава от сходството между
пациентите с ранен и хроничен стадий. Освен
„ранимостта” на участниците с висок риск за развитие
на заболяване, що се отнася до лимбично-стволовите
кръгове, отговорни за реакцията на стрес като едно
евентуално обяснение, не бива да се пропуска и друго
възможно такова. А именно фактът, че те обикновено
съжителстват и са отраснали в среда с тежко психично
болен човек, което може да допринесе за подсилване
на стресорните кръгове. Но същото може да се каже и
за някои от пациентите с развило се вече заболяване.
Възможно ли е началото на болестния процес да
намалява по някъкъв начин стресовата готовност, или
по-скоро води до „изтощение” и регулация надолу?
По-вероятна е втората хипотеза, която се подкрепя
и от изложените по-горе данни за пациентите
с преобладаващи позитивни и преобладаващи
негативни симптоми.
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Обобщение
Многобройни проучвания, базирани най-вече
на функционални образни изследвания, потвърждават
наличието на структурни и функционални различия

в амигдала при шизофренно болни в сравнение
със здрави контроли, а и с пациенти с биполярно
афективно разстройство. Налични са и промени във
връзките на амигдала с други мозъчни региони при
болните с шизофренна психоза.
Ролята на амигдала в емоционалното и
социално функциониране при шизофренните пациенти
е безспорна. Най-вероятно екакто нарушенията във
конективитета, така и в структурата на амигдала, до са
по-скоро резултат на шизофренния процес, отколкото
да са първични и по този начин да предизвикват
някаква симптоматика (позитивнна или негативна).
Двойнствената природа на емоционалността при
шизофрения е факт. При психотични пациенти и
такива в продромален стадий е налице, така да се
каже, една повишена емоционална готовност за
реакция на застрашаващи и други стимули. Тази
готовност не е изключено да има съществено значение
и за формирането и подхранването на позитивната
симптоматика при заболяването. При пациенти с
водеща негативна и когнтитивна симптоматика са
налице в по-голяма степен притъпеност на афекта и
слаба емоционална експресивност.
Феноменологичните промени корелират
в права връзка със структурните и функцонални
нарушения при амигдала, установени с функционални
образни изследвания. Проблемите с разчитането на
емоционалните сигнали на околните са установими и
в ранните фази на шизофренното разстройство.
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Нарушение на фокусираното внимание и скоростта на обработка
на информацията при болни с параноидна шизофрения
Иванка Велева 1, Мая Стоименова 1, Мирена Вълкова 2
1. Медицински Университет – Плевен, Катедра „Психиатрия и медицинска психология“
2. УМБАЛ „Софиямед“ – Клиника по неврология

Увод: Съвременната наука разглежда шизофренията, като невробиологично заболяване, в чиято основа
стои базисен неврокогнитивен дефицит. Той се развива в резултат на подлежаща невропатология, обвързана с
нарушения във фронталните кръгове на мозъка, които са отговорни за скоростта на информационна преработка
и фокусираното внимание. Целта на настоящото проучване е да изследва фокусираното внимание и скоростта
на преработка на информация при пациенти с параноидна шизофрения чрез Digit symbol substitution test (DSST)
и да отчете техните резултати.
Материал и методи: Изследването е проведено спрямо 106 пациента с параноидна шизофрения
посредством DSST. Анализът на резултатите се извърши на база 95% конфиденциален интервал.
Резултати: Средната успеваемост на теста при болните е 32.59 ± 11.34 айтъма – резултат по-нисък
от средната норма на теста (>37). При 57.5% (52) от изследваните е регистриран дефицит на вниманието и
скоростта на обработка на информацията. Само 45 (42.4%) болни не дават грешки на теста, 9 (8.5%) имат
1, а останалите 52 (49%) са с повече от 1 грешки. Влияние върху резултатите на теста оказват възрастта,
образователният статус, тежестта на симптоматиката (измерена с BPRS), продължителността на
заболяването, но не и полът, и видът на използваната терапия.
Изводи: Болните с шизофрения показват дефицит на DSST, който се обвързва с нарушения във
фокусираното внимание и в скоростта на обработка на информацията.
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Ключови думи: Digit Symbol Substitution Test, шизофрения, когнитивни нарушения, скорост на
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Impairments of focus attention and speed of information processing in
patients with paranoid schizophrenia
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Introduction: According to modern science schizophrenia is considered a nerobiological disease with basic
neurocognitive deficit. It is developed as the result of specific neuropathological changes associated with frontal circle
dysfunctions, responsible for the speed of informational processing and focused attention. The aim of our study is to
access focus attention and informational processing speed among the patients with paranoid schizophrenia via Digit
symbol substitution test (DSST).
Methodology: We examined 106 patients with paranoid schizophrenia via DSST. Our data analysis is done in
95% confidential level.
Results. The average DSST test result is 32.59 ± 11.34 items which is lower than population norms (above 37).
57.5% of our patients showed deficit. 45(42.4%) of our patients have no test errors, 9 (8.5%) have 1, and the last 52 (49%)
show more than 1 errors. Ageing, educational level and duration and disease severity but not sex or type of therapy had
additional influence on test results.
Conclusions: Patients with schizophrenia show deficits on DSST – test associated with informational processing
speed and focused attention.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(3):206-211.
Key words: Digit Symbol Substitution Test, schizophrenia, cognitive impairment, informational processing
speed, focused attention.
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Шизофрения е тежко хронично психично
заболяване, характеризиращо се с патологични
промени в повечето психични сфери, загуба на
единството на психичните функции, абнормна
интерпретация на реалността и значителна социална,
и професионална дисфункция. Съвременните
концептуални модели разглеждат заболяването като
следствие на базисен неврокогнитивен дефицит,
характеризиращ се с разнообразните клинични
симптоми и прояви 13, 5, 6. Същността му се свежда
до неефективна пространствена и времева преценка
на информацията и преживяванията, при опит да
се очертаят границите между „Аз“ и „не-Аз“, както
и да се формулират ефективни решения и планове,
които да регулират поведението на болния в неговото
ежедневие на различни нива 6.
Генерализираният
когнитивен
дефицит,
засягащ най-вече паметта и екзекутивните
функции, се явява фундаментална проява и ключова
характеристика на шизофренната болест 13, 5, 6, 1, 3, 8, 27,
2, 23
. Той се обвързва със структурни и функционални
промени в мозъка на болните и техни роднини,
като: редукция на сивото вещество и невроналната
мрежа; намаляване на плътността на миелина и
кохерентността в основните пътища на бялото
вещество; влошена сигнална интеграция на ниво
клетка и неврална връзка, обвързани с кортикален
фонов шум и редуцирана неврална синхронизация;
абнормности обвързани с основните мозъчни
ексцитаторни и инхибиторни невротрансмитери –
глутамат и ГАМК.
В наши дни представата, че шизофрения е
невробиологично заболяване, при което когнитивните
нарушения се явяват ключова характеристика, се
приема от повечето специалисти 1, 3, 8. В този контекст
понятието „ключова характеристика“ (core feature)
означава, че конкретните нарушения при шизофрения
съответстват поне на четири критерия:
1. Налице са до клиничната изява на
заболяването;
2. Срещат се, макар и в някаква отслабена
форма, у незасегнати от заболяването
родственици от първа степен;
3. Изявени са при пациентите с шизофрения
и в периода на ремисия;
4. Hе могат да бъдат обяснени от други
симптоми на шизофрения 26.
Като цяло, резултатите от невропсихологичните и психофизиологичните изследвания с
прилагане на съвременни методи на невровизуализация
през последните две десетилетия способстват за
утвърждаване на неврокогнитивната парадигма в
изучаването на шизофренията 2.
От дълги години изследователите на
шизофренната болест се опитват да отнесат някои
специфични аспекти на когнитивните нарушения към

конкретни специфични невробиологични системи,
с надеждата да разделят по-широките понятия за
когниция и невробиология на по-лесно поддаващи
се на обработка компоненти. Засега не е ясно дали
когнитивното функциониране може да се раздроби
смислено до същата степен както подлежащата
биология 13. Детайлното изучаване на когнитивната
симптоматика е необходимо поради голямата си
предиктивна стойност за изхода от заболяването,
социалното и екзекутивно функциониране, и развитието
на уменията 19. На практика, когнитивните увреждания
влияят на всеки аспект от функционирането, пречат
на способността на пациентите да се ангажират с
реални задачи и въздействат върху дълготрайния ход
на заболяването. Появата на когнитивни разстройства
при високорискови групи може да послужи като
предиктор на заболяване 22.
Резултатите
от
изследванията
през
последните години позволяват да се установи, че
неврокогнитивният дефицит при шизофрения е свързан
с нарушения в работата на предните орбитофронтални
дялове, в съчетание с медиобазалните темпорални
дялове и техните връзки 7, 4, 30.
Редица изследователи 28, 29 приемат, че
многообещаващ модел на етиологията и патогенезата
на шизофренията е нарушението на системните
механизми на взаимодействие на подкоровите
структури с темпоралните и челни зони на кората, с
акцент на левостранната латералност. В множество
научни изследвания се упоменава за психомоторна
скорост (speed of processing) която, съдейки по
„златния стандарт“ на неврокогнитивните изследвания
при психичната патология, се явява една от найсъществените нейни характеристики.
Под скорост на психичните процеси се
разбира не само персоналната скорост за решаване
на времево ограничено изпълнение на когнитивните
задачи, но и ефективността на зрително-моторната
координация при изпълнението им 25, 21. Повечето
неврокогнитивни тестове изискват субектите да
обработват информацията бързо и точно. Стандартен
пример за този тип задача са задачите за кодиране,
за които е установено, че разкриват най-тежките
дефицити при шизофрения 14. Този аспект на
когнитивното увреждане е относително неспецифичен
и е установено, че корелира с разнообразие от
клинично важни характеристики на шизофренията –
като ежедневни дейности 15, задържане на работа 9 и
независим начин на живот 16. Увеличената латентност
на отговор на стимули при социалните настройки
може да затрудни социалните връзки 17.
Това разбиране за психомоторната скорост
на психичните процеси е близо до някои свойства
на вниманието – от една страна (концентрация,
устойчивост и разпределение) и от друга, спрямо
обема на оперативната и вербалната (семантична)
памет. Класическо средство за оценка на тази
характеристика се явяват различни вариации на Digit
Symbol Substitution Test (DSST) 5, 32.
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Целта на нашето проучване бе да изследваме
фокусираното внимание и скоростта на преработка на
информация при пациенти с параноидна шизофрения
посредством Digit symbol substitution test (DSST)
и да отчетем техните резултати. Залегналата в
изследването хипотеза бе, че във връзка с подлежащите
невробиологични нарушения при пациентите с
параноидна шизофрения се наблюдават отклонения
от референтните граници на DSST.
Материал и методи:
Материал:
Изследвахме 106 пациента с параноидна
шизофрения на средна възраст 38.47 ± 10.23 год.,
от които 67 (63.2%) мъже и 39 (36.8%) жени.
Образователният статус на изследваните бе съответно
– с основно образование са 24(22.6%), със средно –
51(48.1%) и 31(29.2%) с висше образование. Средната
продължителност на заболяването в изследваната
група бе 12.52 ± 8.14г., а усреднените стойности на
общата оценка по Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)
бе 45.39 ± 14.79т.
Включващите критерии в проучването бяха:
(1)
Параноидна
шизофрения
според
критериите на DSM-V и МКБ-10;
(2) Продължителност на заболяването не помалко от 1 година;
(3) Формално образование > 8 години;
(4) Възраст > 18 години;
(5) Липса на анамнеза за друго вродено или
придобито мозъчно заболяване, декомпенсирано
соматично заболяване, прием на психоактивни
вещества, вкл. и на алкохол;
(6) Липса на анамнеза за прием на
бензодиазепини, антиепилептични и ноотропни
средства, и сходни на тях, по какъвто и да е повод в
близките 7 дни преди изследването;
(7) Подписано информирано съгласие за
участие в проучването.
Методи:
След обстойно оценен соматичен и
неврологичен статус, и диагностично интервю,
участниците в проучването бяха оценени посредством
BPRS. Всички участници, отговарящи на включващите
критерии и без регистрирани изключващи критерии,
бяха изследвани посредством DSST.
Целта и методиката за попълване на теста бяха
разяснявани двукратно на всеки от пациентите, след
което DSST се прилагаше за 90 секунди. Като основа
бе използван вариантът по субскала №10 „Шифър“
на Wechsler Adult Intelligence Scale IV, версия на
български език, валидизирана у нас. За норма бяха
приети >37 правилно попълнени показатели и
максимум 1 грешка.
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Статистически методи:
Статистическият анализ бе осъществен
с програма Statgraphics Plus 5.0. За целите на
демографския анализ използвахме дескриптивен
анализ, вкл. ANOVA. Общите данни от DSST бяха
анализирани посредством ANOVA. За целите на
проучването бяха използвани още корелационен и
регресионен анализ, включително за малки извадки.
Всички резултати бяха интерпретирани в 95%
конфиденциален интервал.
Резултати:
Демографски данни: Основните демографски
данни и данни за заболяването систематизирахме
в Таб.1. Повечето пациенти бяха в активна възраст,
болшинството – с група инвалидност (пенсионери по
болест) или работещи. Само 3 (2.8%) не са провеждали
лечение. От останалите 7 (6.6%) са били лекувани
с конвенционални антипсихотици и 106 (97.2%) са
приемали системно атипични антипсихотици. Жените
бяха по-малко от мъжете.
Общи данни от DSST. Средната успеваемост
на теста при болните бе 32.5 9 ± 11.34 айтъма (17 до
67), резултат по-нисък от средната норма на теста
(>37). От всички изследвани 69 (65.1%) показаха
ниски резултати на теста (снижена скорост на
информационна преработка), като при 23 (21,7%) бе
установено сериозно нарушение на успеваемост –
под 25 айтъма. Без грешки на теста се представиха
45 (42.4%) от пациентите. При 9 (8.5%) бе отчетена
1, при 28 (26.4%) – 2, при 10 (9.43%) – 3; при 13
(12.3) – 4 и само при 1 пациент – 5 грешки. Тези
данни наложиха извода че 51% (54) от изследваните
пациенти са били без или с допустим брой грешки
(1), а при останалите 49% (52) е било регистрирано
различно по степен нарушение на фокусираното
внимание. Тежестта на нарушенията в скоростта
на преработка на информацията и на фокусираното
внимание корелираха значимо (р=0.0001).
Анализ
на
корелацията
между
успеваемостта на DSST, демографските показатели
и обективните данни за заболяването.
Демографски показатели: Възрастта влияеше
негативно върху резултатите от DSST (p=0.0010),
докато по-високо образованите показваха подобри резултати (р=0.0001). Независимо от това,
показателите на теста дори в групата с най-висок
образователен ценз бяха под долната граница на
популационните норми (35.15 ± 1.2 vs >37). Като цяло,
жените показваха значимо по-добро представяне
на теста от мъжете (р=0.0285), но при отчитане на
възрастта и образованието показателите в двете
групи се изравниха (р>0.05). Корелационният анализ
не показа различия в представянето в групите по
критерия „заетост“ (р>0.05).
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Таблица 1. Демографски данни

Възраст

Средна (год.)

38.47±10.23

Макс ÷ Мин (год.)

18÷59

Пол

Мъже ÷ Жени

67÷39

Образование

Основно ÷ Средно ÷ Висше

24÷51÷31

Продължителност на
заболяването

Средна (год.)

12.52±8.14

Макс ÷ Мин (год.)

1÷37

Средна (т.)

45.39±14.79

BPRS
Заетост

Макс ÷ Мин (т.)

26÷82

Пенсионери ÷ Безработни ÷ Учащи ÷ Работещи

52÷14÷10÷30

Без лечение ÷ Haloperidol ÷ Clozapine ÷ Ziprasidone ÷
Лечение

3÷7÷22÷28÷13÷26÷1÷19÷5
Paliperidone ÷Amisulpride Aripiprazole ÷ Quetiapine

Показатели, свързани с продължителността и тежестта на заболяването, и прилаганото
лечение:
Тежестта на симптоматиката (BPRS/scor)
и успеваемостта по DSST бяха в обратна корелация
[rr (BPRS; DSST) = –0.37; p=0.0001]. По-слаба бе
връзката между продължителността на заболяването
(в год.) и справянето с теста (rr = –0.24; p=0.0132).
Тези резултати се запазиха дори и след корекциите
за възраст. Видът на прилаганата терапия не се
отразяваше върху резултата на DSST.
Дискусия:
Анализът на нашите данни показа
значимо снижение в резултатите на DSST спрямо
популационните норми при 65.1% от болните, като
при 21.7% това снижение бе особено значимо. Тези
резултати бяха сходни с получените от метаанализа
на Dickinson и сътр. 14, извършен при изследването
на 1961 пациента с параноидна шизофрения и 1444
здрави контроли. Там авторите приемат, че тестът
е един от най-ефективните методи за оценка на
когнитивни нарушения при шизофренни пациенти. В
проучване на J. Brekke и сътр. 10 се съобщава, че при
тези болни тестовите резултати корелират изразено
с мозъчната патология. От друга страна се оказва,
че успеваемостта на теста демонстрира висока
корелация и с опасността от развитие на шизофрения
при високорисковите групи, като понижените
резултати на DSST могат да се считат за прогностичен
рисков фактор за развитие на заболяване 14, 26, 11, 18.
Dickinson и сътр. 14 първи изказват хипотезата, че
забавената обработка на информацията при кодиране
на цифри и символи е централно когнитивно
нарушение при шизофрения, и правят връзка между
резултатите от теста и функционалния изход от
заболяването. Авторите установяват, че нарушенията
в поддържащото внимание (концентрация) при

шизофренно болните се съпровождат от снижение
на показателите на регионалния мозъчен кръвоток
в префронталната кора. Това се установява дори при
болни, чиито резултати от теста попадат в долната
граница на референтния диапазон на изпълнение 12, а
нарушенията на селективното внимание са свързани
със снижената активация в предния челен гирус 25.
Подобно на Hoyer и сътр.20, установихме
корелация между възрастта на болните и снижението
в резултатите на DSST. За разлика от тях обаче,
анализът на нашите данни установи, че повисокото образование оказва позитивен ефект върху
успеваемостта на теста. Предполагаме, че това се
дължи на по-добрия когнитивен резерв на пробандите
с по-високо образование, въпреки че реалната
разлика между групите с основно, средно и висше
образование не бе толкова съществена. Независимо
че отчетохме по-високи резултати в групата на
пациенти с висше образование, стойностите
бяха сигнификантно по-ниски от тези в здравата
популация. Подобно на други изследователи 14, 12, 20 не
установихме реални различия по пол, както и значими
различия между групите по заетост. Това вероятно
бе заради спецификата на българската популация
(ниска и неквалифицирана трудова ангажираност на
психично болните) и сравнително малките извадки.
Въпреки това, споделяме мнението на Brekke и сътр.10
и Stratta и сътр.31, че резултатите от теста имат връзка
с независимия начин на живот и изпълнението на
социалните роли в общността, понеже успеваемостта
корелира обратно с тежестта на шизофренната
симптоматика.
Оценката на заболяването по BPRS и неговата
продължителност бяха в негативна асоциация с
резултатите на теста, което най-вероятно бе обвързано
с прогресия в подлежащата мозъчна патология
във времето, а не само и единствено на забавянето
на скоростта на преработка на информацията,
настъпващи с напредването на възрастта. Тези изводи
са сходни с тези на Dickinson и сътр.13, 14. Изглежда, че
тестът позволява да се степенува отношението между
заболяване, тежест и прогноза.
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Нашите данни не показаха статистически
значима корелация между типа на лечение и
успеваемостта при теста, което най-вероятно бе
свързано с малката извадка. Метаанализ, проведен
от Knowles и сътр. 24 установява, че степента на
обработка на информацията е пряко свързана с дозата
на антипсихотичните медикаменти, което не можем да
потвърдим или отхвърлим, понеже тези параметри на
изследване не са включени в дизайна на проучването.
Вероятно, видът на терапевтичното третиране
не повлиява значимо скоростта на преработка на
информацията и фокусираното внимание в нисък
и стандартен дозов режим 24. Това е още едно
доказателство, че когнитивният дефицит стои в
основата на заболяването и се развива независимо
от прилаганата антипсихотична терапия, което
налага извода, че този тип нарушения изискват нов

терапевтичен подход.
Изводи:
Пациентите
с
шизофрения
показват
психомоторна ретардация и нарушения на
фокусираното внимание при изследване с DSST.
Предполагаме, че това се дължи на първична
фронтална и прогресираща дисфункция, по-специално
в областта на дорзолатералния префронтален кортекс.
Влияние върху резултатите на теста оказват възрастта,
образователният статус, тежестта на симптоматиката
(измерена с BPRS), продължителността на
заболяването, но не и полът, и видът на използваната
терапия.
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Клинико-демографски характеристики на пациентите с
психични разстройства, лекувани в клиниката по психиатрия
„Александровска” за 3-годишен период
Весела Стоянова, Жаклин Нацкова, Вася Вутова, Росица Владимирова, Стефан Кръстев, Младен Пенчев, Стела
Димитрова, Вихра Миланова
Клиника по психиатрия, Университетска многопрофилна болница “Александровска“ – София
Целта на настоящето проучване е изследване на някои клинико-демографски фактори при стационарно
лекувани пациенти в клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровкса“ – гр. София.
Материал и методи: Изследването е натуралистично, с ретроспективен, дескриптивно-аналитичен
характер. За период от три години (2014 – 2016 год.) бяха обобщени всички пациенти, хоспитализирани в
клиниката. Диагнозите са поставени, съгласно критериите на МКБ - 10 ревизия, като се търси връзка между
причината за стационарно лечение (диагностичната категория), пол и възраст на преминалите пациенти.
Резултати: Около 33% от хоспитализираните пациенти са на възраст между 31-45 години. Най-често
срещаната диагноза е шизофрения, следвана от биполярно афективно разстройство, от рекуренто депресивно
разстройство и тревожни разстройства. Установява се връзка между пола и психичното заболяване. Диагнози
от шизофренния кръг се срещат значимо повече при мъже – 34.4% спрямо 22.0% при жени. Афективните
разстройства преобладават при женски пол, като за биполярно афективно разстройство съотношението е
25.6 % жени спрямо 17.7% мъже, а рекуренто депресивно разстройство съотношението е съответно 23.1%
спрямо 12.6% (p<0,01). Соматичната коморбидност варира от 70% до 80%.
В заключение: Психичните разстройства, налагащи стационарно лечение се срещат по-често
в активната възраст, преобладават разстройствата от шизофренния кръг и наличието на соматична
коморбидност е сериозен съпътстващ фактор в хода и терапията на психичните болести.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3):212-220.
Ключови думи: психични заболявания, пол, възраст, диагноза, стационарно лечение

Clinical and demographic characteristics of patients with mental
disorders treated in Psychiatric Clinic “Alexandrovska” for a period
of three years
Vesela Stoyanova, Jaklin Natskova, Vasya Vutova, Rositsa Vladimirova, Stefan Krastev, Mladen Penchev, Vihra Milanova
Psychiatric Clinic, University Hospital “Alexandrovska” – Soﬁa
The aim of the present study is to investigate the recent clinical and demographic factors in patients treated in
Clinic of Psychiatry, Alexandrovska University Hospital – Sofia.
Materials and methods: This is a naturalistic study with retrospective, descriptive and analytical character. All
patients hospitalized in the clinic for a period of three years (2014-2016) were summarized. The diagnoses are based
on diagnostic criteria of ICD-10, taking into consideration the interrelations between the cause of inpatient treatment
(diagnostic category), gender and age of the treated patients.
Results: Around 33% of the hospitalized patients are at the age between 31-45 years. The most common diagnose
is schizophrenia, followed by bipolar aﬀective disorder (BAD), recurrent depressive disorder (RDD) and anxiety disorders.
A correlation between the gender and the mental illness is established. Schizophrenic disorders are more common in men
– 34.4 % versus 22.0 % in women. Aﬀective disorders prevail in females. With BAD the ratio is 25.6% females versus 17.7
% males and with RDD 23.1% vs. 12.6% (p<0, 01). Somatic comorbidity ranges from 70% to 80%.
Conclusion: Psychiatric disorders requiring stationary treatment are more common in the active age,
schizophrenic disorders prevail and the presence of somatic comorbidity is a serious concomitant factor in the course and
therapy of mental illnesses.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(3): 212-220.
Keywords: psychiatric disorders, gender, age, diagnosis, inpatient treatment

212

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3)
УВОД
Психичните разстройства са резултат от
комбинация от генетични, биологични, психологични
фактори и фактори на средата. Те повлияват начина,
по който човек мисли, чувства, възприема и се отнася
към другите и заобикалящия го свят. Въпреки че
симптомите на психичното заболяване могат да
варират от леки до тежки и са различни в зависимост
от вида му, човек с нелекувано психично разстройство
често не е в състояние да се справи с ежедневието
и изискванията на живота (Goldberg, 2012 11).
Психичните разстройства са на второ място след
ССЗ по дисфункционалност (Rockville, 2001 21). Сред
американската популация, 1/3 от хората на възраст
между 18-55 години с увреждания имат психични
разстройства допринасящи за тяхната инвалидизация.
В страните от европейския съюз, Исландия, Норвегия
и Швейцария, 27% от възрастното население (между
18-65) е преживявало поне веднъж симптоми на
психично разстройство, включително проблеми,
свързани с употребата на вещества, психози, депресия,
тревожност и нарушения на храненето (WHO, 2017
27
). Към момента около 300 милиона от населението
страдат от депресия, 60 милиона от биполярно
афективно разстройство, 21 милиона от шизофрения
и психози от шизофренния кръг, 47.5 милиона от
деменции. Уместно е да споменем драматичния
ръст на психични разстройства вследствие употреба
на психоактивни вещества (Deana, McGuireb, 2004
7
). Прогнозите показват, че със застаряването на
населението в световен мащаб психиатричните и
неврологичните заболявания биха могли да увеличат
своя дял от общата тежест на заболяванията с около
50%, от 10,5% до почти 15% през 2020 г. (National
Institute of Mental Health, 2009 19)
Повече от 68% от възрастното население с
психично заболяване има в коморбидност поне едно
соматично заболяване и 29% от тези със соматично
имат в коморбидност психиатрично (Alegria et al., 2003
1
; Arbor, 2003 3, Kessler et al., 2004 18). Особено значима
е връзката между ендокринологичните и психичните
заболявания. Рискът при пациенти с диабет е два
пъти по-голям за развитие на депресия от тези без
диабет (Egede et al., 2002 8). Mного от пациентите с
първи психотичен епизод вече имат сигнификантни
метаболитни нарушения. 27 % от изследваната група
пациенти са повишили общия холестерол по време на
първия си епизод, като са се увеличили до 61% при
дълга продължителност на боледуване. Освен това,
при пациенти с първи психотичен епизод е установено
затлъстяване в абдоминалната област, което само по
себе си се очертава като силен и независим рисков
фактор за развитието на сърдечно-съдови заболявания
(ССЗ), (Hert et al., 2009 14). Хора със ССЗ са с 1.43 пъти
по-голям риск от развитие на тревожни разстройства.
Установява се и обратната зависимост. Депресията
например се разглежда като рисков фактор за
развитие на соматично заболяване, главно от групата
на сърдечно-съдовите (Goodwin et al., 2008 13, Patten et

al., 2008 20). Наличието на каквото и да е разстройство,
независимо дали е соматично или психично, е рисков
фактор за развитие на другото. При проследяването
на 12 месечна продължителност на тежък депресивен
епизод се установява, че 5% от изследваните хора са
със соматично заболяване, в сравнение с 8% с едно
соматично заболяване, 10% с две и 12% от хората с
три или повече заболявания (Egede, 2007 9). При хора,
лекувани за шизофренно разстройство и биполярно
афективно разстройство, вероятността е три пъти
по-голяма да се срещнат три или повече хронични
заболявания от останалата популация (Carney et al.,
2006 4; Carney, Jones, 2006 5).
В този ред на мисли е важно да се диагностицират и
лекуват адекватно и навреме психичните разстройства.
От друга страна при вече диагностицирани такива
често се случва да се неглижира соматичната
коморбидност. Причина за това е липсата на
консенсус към какъв специалист да се насочи такъв
пациент и попадането му в психиатрични клиники
без контрол върху хронифициращото соматично
заболяване (Fleischhacker et al., 2008 10). За разлика
от тенденцията към удължаване продължителността
на живот в общата популация, при психично болните
тя намалява с около 10 години (Insel, 2015 16). Тази
висока смъртност не е причинена само от високия
брой самоубийства, а хората с тежки психични
разстройства имат повишен риск от смъртност,
свързана с физически заболявания, като най-честата
причина за смърт е сърдечно-съдовото заболяване (De
Hert et al., 2009 6).
В миналото стотици хиляди хора с
тежки психични разстройства са настанявани
в
държавните
психиатрични
болници,
но
«деинституционализационното» движение, започнало
през 60-те години на миналия век, постави нови
предизвикателства пред психично болните хора. В
Америка броят на болничните легла в държавните
и окръжните институции за психично болни е
намаляло от 413 000 през 1970 г. на 119 000 през
1986 г.. До 90-те години броят спада под 100 000.
На теория хората би трябвало да се преместват от
психиатричните болници в системи за психично
здраве и да бъдат реинтегрирани в градове и квартали,
където да получат услуги и подслон. Няколко
проучвания са показали, че идеята може да работи
и хиляди американци с психични заболявания са се
възползвали, но хиляди други не са успели да получат
адекватно проследяване, лечение и помощ (Karaim,
2002 17). Друг вариант за оказване на адекватна помощ
и дестигматизиране на психично болните пациенти е
отварянето на отделения към общите болници, където
пациентите да се лекуват минимален брой дни до
овладяване на риска и преминаване през дневните
стационари към извънболнични структури. Именно
такава е клиниката по психиатрия към УМБАЛ
„Александровска“. Тя е първото психиатрично
болнично заведение в България. Официално е
открита на 01.01.1882 г. Клиниката се състои от две
стационарни отделения с 55 легла (30 женски и 25
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мъжки) и амбулаторно-консултативна психиатрия с
дневен стационар с 25 места. Клиниката обслужва
пациенти от цялата страна – както с остри и обострени
хронични психични заболявания, така и пациенти,
нуждаещи се от психосоциална рехабилитация.
ЦЕЛ
Целта на настоящето проучване е да се
изследват някои по-важни клинико-демографски
характеристики при стационарно лекуваните пациенти
в Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”
– гр. София.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Изследването
е
с
ретроспективен,
дескриптивно-аналитичен характер. За период от
три години (2014 – 2016 г.) бяха включени всички

пациенти, хоспитализирани в Психиатрична клиника,
УМБАЛ „Александровска” – София. Диагнозите бяха
поставени съгласно критериите на МКБ – 10 ревизия.
Направен бе анализ на резултатите, отчитайки
зависимостта между причината за стационарно
лечение (диагностичната категория), пол и възраст на
преминалите пациенти.
РЕЗУЛТАТИ
За анализирания период през клиниката
имаше преминали общо 4092 пациенти – 1486 за 2014
г., 1420 за 2015 г. и 1186 за 2016 г. От тях 2587 бяха
жени и 1505 – мъже. Броят на лекуваните жени бе с 1,7
пъти по-голям в сравнение с броя на лекуваните мъже.
Установи се, че преобладаващата част от пациентите
са били на възраст 31-45 години, с изключение на
2015 г., където водеща бе възрастовата група над 65
години (Фиг.1).

Фиг. 1. Възрастово разпределение на лекуваните в клиниката пациенти по години за 3-годишен период от време
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Табл. 1. Разпределение на преминалите през клиниката пациенти по години и по диагностични групи за 3-годишен период от време

Период
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Общо

ДИАГНОЗИ ПО МКБ – 10
F0
F 10
F 20
72
84
424
94
93
350
69
86
314
235
263
1088

F 31
330
297
302
929

F 32
88
60
32
180

F 33
274
307
208
789

F 40
162
171
142
475

F 50
6
3
2
11

F 60
32
29
18
79

F 70
13
15
11
39

F 80
1
1
2
4

Общо
1486
1420
1186
4092

легенда към табл. 1:
F 00 – органични състояния; деменции
F 10 – употреба на алкохол
F 20 – шизофренно разстройство
F 31 – биполярно афективно разстройство (БАР)
F 32 – първи депресивен епизод (ПДЕ)
речта и езика

F 33 – рекурентно депресивно разстройство (РДР)
F 40 – тревожни разстройства
F 50 – разстройства на храненето
F 60 – личностови разстройства
F 70 – лека умствена изостаналост
F 80 – специфични разстройства на развитието на

Таб. 2. Разпределение на преминалите пациенти поотделно за 3-те години, по пол и диагноза

ПЕРИОД
ДИАГНОЗА

2014г.

2015г.

2016г.

N%

N%

N%

330 (22.2%)

297 (20.9%) *

302 (25.5%) *

мъже 112 (7.5%)

мъже 81 (5.7%)

мъже 74 (6.3%)

жени 218 (14.7%)

жени 216 (15.2%)

жени 228 (19.2%)

274 (18.4%) *

307 (21.6%) **

208 (17.5%) **

мъже 56 (3.7%)

мъже 78 (5.5%)

мъже 55 (4.6%)

жени 218 (14.7%)

жени 229 (16.1%)

жени 153 (12.9%)

88 (5.9%)

60 (4.2%)

32 (2.7%)

мъже 27 (1.8%)

мъже 18 (1.3%)

мъже 11 (0.9%)

жени 61 (4.1%)

жени 42 (2.9%)

жени 21 (1.8%)

424 (28.5%) **

350 ( 24.6%)***

314 (26.5%) ***

мъже 189 (12.7%)

мъже 167 (9.4%)

мъже 161 (13.6%)

жени 235 (15.8%)

жени 183 (9.1%)

жени 153 (12.9%)

ДРУГИ

370 (25%)

406 (28.7%)

330 (27.8%)

ОБЩО

1486 (100%)

1420 (100%)

1186 (100%)

БАР

РДР

ПЪРВИ ДЕПРЕСИВЕН
ЕПИЗОД

ШИЗОФРЕНИЯ

2014* (χ2 = 36.437, р < 0,01); ** (χ2 = 17.697, р < 0,01)
2015* (χ2 = 13.538, р < 0,01); ** (χ2 = 20.475, р < 0,01); *** (χ2 = 25.643, р < 0,01)
2016* (χ2 = 30.717, р < 0,01); ** (χ2 = 13.973, р < 0,01); *** (χ2 = 32.679, р < 0,01)
Регистрираните диагностични категории
бяха 11 на брой: органични разстройства, алкохолна
злоупотреба, шизофренно разстройство, биполярно
афективно разстройство, рекурентно депресивно
разстройство, първи депресивен епизод, тревожни
разстройства, разстройства на храненето, личностови
разстройства, лека умствена изостаналост и

специфични разстройства на развитието на речта и
езика.
На 46.3% от всички пациенти са били
поставяни диагнози афективни разстройства,
от които най-често срещаната е била биполярно
афективно разстройство (22.7 %), следвана от
рекурентно депресивно разстройство (19.2%) и
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първи депресивен епизод при (4.4%). При 26.6% от
стационарно лекуваните пациенти е била поставена
диагноза шизофренно разстройство, което прави
тази диагностична категория, водеща. Резултатите

представихме цифрово поотделно за трите години
в табл.1 и табл.2 и графично на Фиг.2. Обобщените
данни представихме в Табл. 3. и Фиг.3.

Фиг. 2. Разпределение на преминалите през клиниката пациенти по години и по диагностични групи за 3-годишен период от време

Табл 3. Разпределение на преминалите пациенти общо за изследвания период, по пол и диагноза

Диагноза

Пол

Общо

Жени n (%)

Mъже n (%)

БАР

662 (25.6%)*

267 (17.7%)

929 (22.7%)

РДР

600 (23.1%)**

189 (12.6%)

789 (19.2%)

ПДЕ

124 (4.8%)

56 (3.7%)

180 (4.4%)

Шизофрения

571 (22%)

517 (34.4%)***

1088 (26.6%)

Други

630 (24.5%)

476 (31.6%)

1106 (27.1%)

Общо

2587 (100%)

1505 (100%)

4092 (100%)

Общо *(χ2 = 33.400, p<0,01); **(χ2 = 69.141p<0,01); *** (χ2 = 73.511, p<0,01)
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Фиг. 3. Разпределение на преминалите пациенти общо за изследвания период, по пол и диагноза

*(χ2 = 33.400, p<0,01); **(χ2 = 69.141, p<0,01); *** (χ2 = 73.511, p<0,01)

Установявихме връзка между пола и
психичното заболяване.
За периода от три години статистически
значимо преобладаваха мъже, боледуващи от
психозите от шизофренния кръг 34.4% на фона на
22.0% от жените (р<0,01) (Табл. 3 и Фиг. 3)
От друга страна, жените изискващи
стационарно лечение, са боледували по-често в
рамките на афективни разстройства. При 25.6%
от жените основание за хоспитализация е била
биполярно афективно разстройство. Значително помалък е бил дялът на мъжете с това заболяване за този
период – 17.7%.
Подобна корелация срещнахме и при
рекурентно депресивно разстройство (23.1% от жените
и 12.6 % от мъжете). При останалите диагностични
категории не установихме междуполови различия.
В клиниката, за три годишен период,
установихме, че голяма част от преминалите пациенти
са били със соматична коморбидност. Около 74 % 3033 пациенти от общо 4092 са имали придружаващи
телесни заболявания. Този процент бе вариращ, но бе

отонсително запазен през годините. Имаше лек ръст
през 2015г., с около 10% (Фиг. 4).
ОБСЪЖДАНЕ
Струпването на пациенти във възрастовия
диапазон 31 – 45 години (около 33% от преминалите
болни за целия период) потвърждава тенденцията в
стационарни условия да се лекуват пациенти с тежки
психиатрични диагнози в млада и средна възраст.
Това показва важната роля на болничното лечение в
цялостния терапевтичен процес.
Голямата социална значимост на психичните
заболявания се определя именно от засягането
на пациентите във възраст, важна за социална,
професионална и лична реализация и адаптация. Този
извод се наблюдава и в други проучвания, където
възрастовият диапазон е дори от 18 – 44 години (Heslin,
2012 15). Преобладаването на пациенти над 65 години
през 2015 г. би могло да се интерпретира в светлината
на застаряващата структура на населението. Тогава
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е налице и най-високото ниво на коморбидност със
соматични заболявания.
За периода 2014 – 2016 г. в клиниката са
лекувани най-много пациенти с диагноза шизофрения,
следвани от тези с диагноза БАР, РДР, тревожни
разстройства. Останалите диагностични категории
са по-слабо представени. Тази тенденция се запазва,
сравнявайки със сходно проучване в клиниката за
периода 2002 – 2006 г. (Stoyanova, 2008 24), но се
различава от изследване проведено сред английската
популация в 2004 година, където преобладават
пациенти с депресивни и тревожни разстройства

(29.6%, следвани от 26% за пациенти с шизофренни
психози).
Интересен е фактът обаче, че в същото
проучване в Лондон резултатите съвпадат с тези в
клиниката. Делът на хоспитализираните пациенти с
шизофренно разстройство е по-висок, отколкото този
на пациенти с депресия и тревожни разстройства
(34.5% срещу 21.7%) (Thompson et al., 2004 25).
Вероятно съществува известна районност, което
може да бъде обект на по-следващи изследвания и за
българската популация.

Фиг. 4. Разпределение на пациентите със соматични проблеми по години

Разстройствата от шизофренния кръг
засягат между 1 – 2% от популацията, но клиничната
тежест и социалната дисфункция ги правят трудни
за овладяване в амбулаторни условия, поради което
са водеща диагностична категория при стационарно
лекуваните пациенти с психични разстройства. Това
отразява реалното разпределение на психичните
разстройства в популацията (Stoyanova, 2008 24).
Сигнификанти различия се установяват
между половете и съответните диагнози. Значително
по-голяма част от пациените с диагноза шизофрения
са от мъжки пол (34.4%, съответно 22.0% жени). Това
вероятно се дължи на по-тежкото протичане и поранното начало на симптомите при мъжете. Също
така мъжете имат по-лош отговор на медикаментите,
със съответно по-трудно овладяване в амбулаторни
условия за разлика от жените, които по-често са с
по-благоприятен ход и адаптация (Tracy, 2016 26). От
друга страна, биполярното афективно разстройство се
среща много по-често при жените (25.6% и 17.7% при
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мъжете).
Подобен резултат се среща и в други
проучвания, (Heslin et al., 2012 15) но се различава от
това в клиниката 2002 – 2006 г. (Stoyanova, 2008 24),
в което се установява почти еднакво разпределение
между половете (13% мъже и 18% жени).
Преобладаването на женския пол при
афективните разстройства, налагащи стационарно
лечение е свързано както с превалиране на афективни
разстройства при жени, така и с вероятно поинтензивно боледуване – особено във възрастовия
диапазон 31 – 45 години (Seney, Sibille, 2014 22,
Altemusa et al., 2014 2). Роля вероятно играе и фактът,
че бременните жени и родилките имат седем пъти поголям риск от хоспитализация сравнение с останалата
популация (Sheehan, 2008 23). Същото важи и за
рекурентното депресивно разстройство. 23.1 % от
пациентите са от женски пол за разлика от 12.6% от
мъжете.
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Пациентите с тежки психични разстройства
имат много по-високо ниво на коморбидност със
соматични заболявания. Психичното заболяване
влияе върху телесното здраве директно и индиректно
чрез: неглижиране на грижите за соматичното
здраве, стил и начин на живот, прием на психотропни
медикаменти (Goldman, 2000 12). В някой случаи
телесните болести са рисков фактор за развитие на
психични разстройства (Goodwin et al., 2008 13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
настоящото
изследване
интерес
представлява находката за отчетливо по-застъпеното
боледуване от психични заболявания, налагащи
стационарно лечение при пациенти от женски пол.
Разпределението
по
диагнози
за
проследявания период от време се запазва относително
постоянно, като преобладават поставените диагнози
от шизофренния и афективния спектър.
Възрастовото
разпределение
също
е
относително постоянно, с изключение на периода

2015г., когато водеща възрастова група са пациентите
над 65г. – факт, който си струва да бъде проучен и подобре анализиран.
Тежките психични заболявания преобладават,
като най-уязвима е възрастта от 31 до 45 год. възраст.
Психичните разстройства, изискващи стационарен
престой в Психиатричната клиника на УМБАЛ
„Александровска” за периода 2014 – 2016 г. са тежки
психични заболявания, със социална значимост,
която се определя от тежестта на клиничните
прояви, рисковото, дезадаптивно поведение и
хронифицирането при липса на адекватна биологична
терапия.
Болничното лечение заема възлово място
в пълния спектър на психиатричното обслужване.
То не следва да се разглежда като стигматизиращо,
а като важно условия за постигане на клинична
ремисия и възможност за последваща психосоциална
рехабилитация в комбинация с психообучение.
Чрез прилагане на комплексни програми
за лечение и рехабилитация, то осигурява не само
максималното възстановяване на пациента, но и
необходимия континюитет на грижите в болнични и
извънболнични условия.
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Бреме за психиатричната медицинска сестра – самооценъчна
методика
Тодор Толев
Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево
Представена е самооценъчна методика за оценка на усет за бреме от психиатричната сестра заради
грижи за конкретен психиатричен пациент. Съставена е от 22 показатели, разпределени в 5 емпирично
обособени субскали – оплаквания, опасения, упреци, самоупрекване и обща преценка. Всеки от показателите
е представен в 5-степенна скала, отразяваща нарастване на субективния усет за бреме според съответния
показател. Методиката е модификация на скалата за бреме на болногледача на Zarit et al., 1980, адаптирана
към условията на психиатричен стационар. Данните за психометричните характеристики на скалата са
окуражителни. Предвижда се модификация на методиката.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3):221-232.
Ключови думи: психиатрична сестра, бреме за болногледача, оценъчна скала.

Burden to the psychiatric nurse – a self-rating scale
Todor Tolev
State psychiatric hospital Dr Georgi Kissiov – Radnevo
A self-rating scale for assessment of sense of burden of the psychiatric nurse, caused by cares for a particular
psychiatric inpatient is presented. The scale consists of 22 items in 5 empirically formulated sub-scales – complaints,
fears, accusations, self-flame and overall evaluation. Each item is presented on a 5-degree scale measuring increase
of subjective burden in the context of the item. The scale is a modification of Zarit’s Burden Scale (Zarit et al., 1980)
accommodated for use in a psychiatric department. Data for psychometric properties of the scale are encouraging. A
modified version of the instrument is foreseen.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(3): 221-232.
Key words: psychiatric nurse, caregiver burden, rating scale.

Встъпление
Свойството да предизвиква усет за бреме у
обслужващия персонал и особено – у пряко заетата
с грижи и надзор медицинска сестра е важен, но
неполучил заслужено внимание аспект на тежестта на
болестните прояви при психиатричния пациент. Това
свойство, различно изразено при различните пациенти,
е важен параметър на епизода на обслужване, защото
е източник на стрес при медицинските сестри и е
вероятна ключова предпоставка за поява на печално
известния „синдром на изпепеляване (burnout
syndrome) – широко представен сред медицинския
персонал, включително и психиатричните служители,
и особено често – сред психиатричните медицински
сестри.
Преди да представим методиката и нейни
психометрични характеристики, следва да споменем
обширната дискусия по темата за спецификата на
работата с психиатрично болни лица и последиците
у персонала и медицинските сестри поради заетост

с такава работа. Ние тук няма да коментираме
големия обем изследвания за бреме у болногледача –
родственик и бреме върху семейството на психично
болния човек (добре представени в обширния обзор
на Awad, Voruganti, 2008 4), защото това не е обект на
настоящото изложение.
Понятието „бреме за болногледача /
обслужващия персонал” е свързано и изводимо от
концепцията за стрес, а понятието „стрес” е известно
в медицинските среди още от 20-те години на ХХ
век. Използвано е за пръв път от Walter Cannon в
1926 г. за отбелязване на външните фактори, рушащи
хомеостазата на организма. Кумулиращият стрес
често води до поява на burnout syndrome – термин,
употребен от Herbert Freudenberger в 1974 г. за
описание на съвокупност от симптоми на изтощение,
главоболие, безсъние и избухливост при прекомерни
изисквания на работното място. McCarthy, 1985 37
определя burnout като синдром, характеризиращ
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се с прогресиращо телесно и емоционално
изчерпване поради хроничен емоционален стрес от
продължителна интензивна ангажираност с други
хора и предизвикващ намаляване на качеството и
количеството на сестринската работа.
Не след дълго настъпва повишен интерес
към burnout – феномените при различни професии,
включително и сред психиатричните медицински
сестри. Dolan, 1987 19 посочва сестринството като
високостресова професия с изразен риск за burnout в
пряка зависимост от качествата на работното място.
Carson et al., 1995 13 предупреждават, че стресът
заради работното място е нарастващ проблем сред
психиатричните медицински сестри. Според McLeod,
1997 38, случаите на тежко психично разстройство
водят до стрес при 40% от медицинските сестри в
психиатрични служби от открит тип. Wagner-Raphael
et al., 1999 56 описват синдрома на хронична умора
при психиатричните сестри и факторите, повлияващи
неговата поява.
Множество са публикациите, осветляващи
различни аспекти на стрес и burnout-феномени при
медицинските сестри. Kilfedder et al., 2001 32 свързват
наличието на стрес заради естеството на работата с
поява на burnout сред немалка част от психиатричните
сестри. Barling, 2001 8 подчертава големия риск за
психиатричните сестри да развият burnout syndrome
в трите му измерения – емоционално изчерпване,
деперсонализация
и
редуцирано
личностово
справяне, и голямата честота на засегнатите от burnout
– увреди, според данни на голям брой изследвания.
Haque et al., 2002 26 посочват необходимостта от още
изследвания за удовлетвореността от работа сред
психиатричните сестри от първичната медицинска
помощ – заради тревогата им от недостатъчната
подкрепа, която те получават. Според McVicar, 2003 39,
анти-стрес интервенциите при медицинските сестри
следва да започнат с мерки по превенция на стрес
на работното място. Austin et al., 2003 3 споменават
за моралния дистрес у психиатричните медицински
сестри, сериозно увреждащ професионалната им
продуктивност. Edwards, Burnard, 2003 20, в системен
обзор за стрес и интервенции против стрес в
психиатричното здравеопазване в UK за периода
1966-2000 отбелязват, че вече много е известно за
източниците на стрес на работното място, за измерване
на стреса и за последствията върху работата на
медицинските сестри. Lützén et al., 2003 35 предлагат
синтеза на концепцията за морален стрес, в която
посочват как психиатричните сестри са чувствителни
към уязвимостта на пациента, как се тревожат от
външни фактори, пречещи им да направят най-доброто
за пациента и страдат заради липсата на контрол над
специфична ситуация. Tully, 2004 52, в изследване на
проявите и източниците за стрес, и стратегиите за
справяне при студенти по психиатрични сестрински
грижи, открива наличие на дистрес при практически
всички обучаващи се. Jaracz et al., 2005 29 установяват,
че нивото на стрес повишава тежестта на burnout
при болничните медицински сестри, включително
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и в психиатричните отделения, и влияние оказват
техниките по справяне със стресогенни ситуации.
Ward, Cowman, 2007 57 проучват удовлетвореността
от работа при психиатричните сестри и връзката
с нивото на стрес, като сред посочените фактори
присъства и естеството на работната среда. Mealer,
Jones, 2013 40 описват посттравматично стресово
разстройство сред сестринската популация заради
повишения риск от стрес, свързан с естеството на
работата. Chana et al., 2015 16 препоръчват подкрепа
на емоционалното благополучие на сестринския
персонал за предотвратяване на стрес и подобряване
грижите за пациентите. Woodhead et al., 2016 58
подчертават ролята на социалната подкрепа за
редукция на стрес и burnout при психиатрични сестри
с дългогодишен стаж.
Има съпоставки за изразеността на
стрес и последствията му върху болногледачи от
семейния кръг спрямо професионален сестрински
психиатричен персонал. Angermeyer et al., 2006 1
например посочват практически еднаквата тежест
на burnout – феномени при психиатрични сестри и
семейни партньори на психиатрични пациенти (почти
при ¼ от респондентите), отчетени с методиката
Maslach Burnout Inventory.
Привлича внимание и ролята на работната
среда за степента на риск от стрес и burnout. Baillon et
al., 1999 7 изследват връзката между удовлетвореност
и стрес при психиатричeн персонал в традиционни
психиатрични отделения и специализирани звена, и
допускат наличието на различен тип фактори в двата
вида психиатрични служби. Berg, Hallberg, 2000 10
подчертават, че медицинските сестри в психиатрично
отделение са изложени на необходимостта да
посрещат и се справят с непредвидими служебни
ситуации. Happel et al., 2003 25 потвърждават, че при
сестринската професия стрес и burnout са широко
разпространени и проблематични явления, но –
парадоксално, сред сестринския персонал в съдебнопсихиатрични отделения е налице по-ниско ниво на
burnout и по-висока удовлетвореност от работата.
Sørgaard et al., 2007 48 сравняват нивото на стрес
и burnout при две групи психиатричен персонал –
от служби в общността и от остри психиатрични
отделения, като съществени разлики между двете
групи не се установяват. Dickinson, Wright, 2008
18
препоръчват за сестри в съдебни психиатрични
отделения предпазване от прояви на стрес и burnout
чрез разумно чести ротации и открито споделяне на
стресогенни преживявания.
Интересни са публикациите, коментиращи
нивото на обремененост, стрес и прояви на burnout
според нозологичното естество на психичното
разстрийство. Според Aström et al., 1990 2, при
медицински сестри, обслуждащи лица с деменция,
burnout-преживяванията намаляват способността
за емпатия. Melchior et al., 1997 41, в мета-анализ на
проучвания за burnout сред психиатричните сестри,
очертават три групи рискови фактори: среща с
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агресивни и суицидални пациенти, нехармоничен
емоционален контакт с пациента и нереалистични
очаквания от психиатричната рехабилитация. Според
Teri, 1997 50, депресия се среща при 75% от случаите
на оказващите грижи за страдащи от болестта на
Алцхаймер. Aydin et al., 2003 5 подчертават, че сред
академичен персонал, лекари и сестри нагласите
към пациенти с шизофрения и депресия са понегативни в контекста на очаквано бреме отколкото
при спомагателните и необразовани служители. По
данни на Brodaty, Draper et Low, 2003 11, в домовете
за обгрижване на резиденти с деменция сред
сестринския персонал негативните оценки са повече
от позитивните, като най-честите характеристики
за домуващите са тревожност, слаб самоконтрол,
непредсказуемост,
самотност
и
емоционална
уязвимост, а най-трудните състояния са прояви
на враждебност и агресивност, слаб самоконтрол,
упорство, съпротива и непредсказуемост. В
съпоставително проучване на Grover et al., 2014 23 за
бреме от грижи за хроничен психиатричен пациент,
проведено с Family Burden Interview Schedule
(FBI) се оказва, че в оценката на боледуващи от
шизофрения и биполарно разстройство, налице са
значими различия в бремето при персонал спрямо
родственици-болногледачи, което е повод за нови
прецизни изследвания. Zwijsen et al., 2014 61 посочват,
че най-голяма роля за поява на стрес сред персонала
на домове за дементни пациенти имат проявите на
ажитация-агресия и раздразнителност-лабилност при
домуващите, докато еуфория, халюцинации и апатия
имат много по-слабо значение.
В тази насока има публикации, описващи
изразеността на стрес и burnout в зависимост от
конкретни болестно детерминирани поведенчески
отклонения. Преди всичко, Nagatomo et al., 2001 43
определят абнормното поведение на психиатрично
болни лица като фактор, асоцииран със стрес сред
обслужващия сестрински персонал. А според
Schmidt et al., 2012 47, предизвикателното поведение
на боледуващите е важен фактор за поява на дистрес
и burnout-феномени сред медицинските сестри.
По данни на Hjärthag et al., 2010 27, нарастването
на бремето за близките съпътства нарастването на
тежестта на клиничните симптоми и увреденото
функциониране при психотични пациенти.
Относно агресивността в психиатричните
служби, Rees, Lehane, 199645 не считат, че наблюдаването
на насилие над персонал е неизбежна съставка на
сестринското професионално ежедневие и подчертават
тежкия дистрес след такова събитие у жертвата и
свидетелите. Carson et al., 1997 14 установяват, че найтежък стрес у работещите в болница психиатрични
сестри причиняват потенциално опасните ситуации,
докато в амбулаторни условия най-чест стресор е
липсата на време за планиране на лечението. Taylor,
Barling, 2004 49 идентифицират източните на стрес
за психиатричните сестри, като сред факторите на
трудовата среда се очертават контактите с агресивни
и криминално проявени пациенти. По данни на

Merecz et al., 2006 42, актовете на насилие от пациенти
генерират стрес сред психиатричните сестри, които
са най-силно изложени на агресивно посегателство
и burnout. Bigwood, Crowe, 2008 9 посочват силно
стресиращото за медицинските сестри прилагане на
физическа принуда спрямо психиатрични пациенти.
Baby et al., 2014 6 очертават рисковите, стресиращи
и травматизиращи фактори за медицински сестри
при работа с неспокойни и агресивни психиатрични
пациенти. Verhaeghe et al., 2016 55, в изследване на
отношението на психиатричните сестри към прояви на
агресия от пациентите, установяват по-благосклонно
отношение към агресивните пациенти при сестри с
по-малък опит и подчертават ролята на извършената
агресия за burnout и вторичен травматичен стрес сред
сестринския персонал.
Има значение за възникване на стрес и
автоагресивността на психиатричните пациенти.
Valente, Saunders, 2002 53 описват тежката реакция на
скръб при медицинската сестра заради самоубийство
на пациент и предлагат специализирани мерки за
подкрепа в такива случаи. Joyce, Wallbridge, 2003 31
съобщават за голямото значение на самоубийството
на пациент за поява на критичен стрес сред
психиатричните медицински сестри. Thompson et
al., 2008 51 описват преживяванията и трудностите
на медицински сестри, грижещи се за пациенти с
тежки автоагресивни прояви и нуждата от обучение и
подкрепа за тези сестри.
Отделено е място и за анализ на връзката между
появата на стрес и някои параметри на сестринската
популация. Landeweerd, Boumans, 1988 34 свързват
появата на стрес при психиатричните сестри с липсата
на обособени цели заради естеството на работното
им място. Humpel et al., 2001 28 обръщат внимание
на връзката между емоционална компетентност и
стрес при психиатричните медицински сестри с
оглед запазването им за психиатричната професия.
Robinson et al., 2003 46 описват стреса на работното
място при психиатричните сестри и явлението
vicarious trauma (травма от съчувствие; травма от
емпатично ангажиране със страдащ човек) като
предпоставки за възникване на burnout при изложения
на стрес сестрински персонал. Jenkins, Elliott, 2004 30,
в проучване на връзката между стресори и burnout
при болнични психиатрични сестри, отбелязват
прояви на burnout при половината от сестринския
персонал, като неквалифицираните сестри се влияят
от физически застрашаващите ги, трудни и изискващи
пациенти. Mann, Cowburn, 2005 36 посочват значението
на емоционалното усилие за възникване на стрес при
психиатричните сестри според продължителността
и интензивността на интеракциите, и спектъра на
изразените емоции. Engin, Cam, 2006 21 подчертават
при психиатричните сестри връзката между
чувство на гняв и мотивация за работа, и ролята
на адекватна вербализация на гневните изблици.
Chakraborty et al., 2012 15 считат емоционалната
зрялост, адаптивността, вътрешния локус на контрол,
доброто общо здраве, както и предходно военно
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обучение, за основни протективни фактори срещу
burnout при медицинските сестри. Gandi et al., 2011
22
посочват влиянието на пола за тежестта на стрес
и burnout-феномени сред сестринския персонал.
Според Hamaideh, 2014 24, моралният дистрес сред
медицинските сестри корелира негативно с възраст,
приходи и професионален опит, но удовлетвореността
от работата няма значима връзка.
Разбира се, обсъдени са и оценъчни
методики за определяне на обременяване и стрес при
полагащите грижи за лица с психични разстройства.
Nolan et al., 1995 44 предлагат оценъчна скала за
измерване на стрес при психиатрични медицински
сестри в болнични и амбулаторни служби, с която
отчитат два основни фактора за поява на стрес –
конфликт на работното място и трудни оотношения
с пациентите. Brown et al.,
1995 12 предлагат
инструмент за оценка на стрес при психиатричната
медицинска сестри – CPN Stress Questionnaire, като
подчертават добрите психометрични характеристики
на методиката. Kumamoto, Arai, 2004 33 публикуват
данни за добрата надеждност и валидност на кратката
японска версия на Zarit Burden Interview (J-ZBI 8).
Van Durme et al., 2010 54 правят обзор на публикации
за 105 скали, измерващи последиците от неформално
обгрижване на възрастни хора, като сред методиките
е препоръчана Zarit Burden Interview (ZBI-12) заради
лекотата за прилагане и отличните психометрични
характеристики. Yada et al., 2011 59 представят
развитието на скала за отчитане на професионален
стрес при психиатрични сестри (Psychiatric Nurse Job
Stressor Scale / PNJSS) с 22 показатели, обособяващи
4 фактора – професионални качества, отношение на
пациентите, отношение към сестрата и комуникация.
И в заключение, Ciałkowska-Kuźmińska et al., 2010
17
представят обзор на дефиниции и инструменти за
оценка на бремето и последствията за болногледачи
на лица с психични разстройства, като са посочени
най-често използваните методики – Involvement
Evaluation Questionnaire (IEQ), Perceived Family
Burden Scale (PFBS), Zarit Caregiver Burden Scale
(ZCBS), Experience of Caregiving Inventory (ECI),
Family Problems Questionnaire (FPQ).
Този скромен преглед е предназначен да
насочи нашето внимание към тежестите и несгодите,
свързани с работата на психиатричните сестри, към
необходимостта от оценка на субективния усет за
бреме заради особеностите на пациентите, а оттам –
към добиване на информация с оглед прилагане на
превантивни мерки срещу стрес и поява на burnoutфеномени.
Описание на методиката
Регистрирането и оценката на явлението
„бреме за персонала / за психиатричната медицинска
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сестра” е важна задача – защото това, от една страна,
дава представа как и доколко някои болестни прояви
на психиатричния пациент имат травмиращ ефект
върху грижещата се за него медицинска сестра, а от
друга страна, илюстрира понякога опасно вредното
въздействие на трудовата дейност върху психичното
и телесно здраве на медицинската сестра заради
ангажираност с конкретен психиатричен пациент.
Представяме тук кратка самооценъчна методика за
наличие и тежест на усет за бреме у психиатричната
медицинска сестра, породено от контакти и
ангажименти, свързани с полагане на грижи за
конкретен психиатричен пациент.
Методиката е предвидена за прилагане при
сестрински персонал в психиатричен стационар, а
появата и е инспирирана от широко известната и
отдавна ползвана самооценъчна скала за измерване
тежест на бреме у болногледача „Zarit Burden
Interview – Caregiver burden” (Zarit, Reever, BachPeterson, 1980 60). От тази скала нашата методика е
заимствала структурата на въпросите, „философията”
на самооценка и общия размер на инструмента. Това
сходство е най-вече заради стремеж да конструираме
методика за оценка на бреме при вътреболнично
обгрижване, максимално сходна с автентичната
методика на Zarit et al., 1980 60, приложима за
извънболничен болногледач при амбулаторни
пациенти – с оглед съпоставка на получените данни.
Методиката е съставена от 22 емпирично
обособени показатели – толкова, колкото са в скалата
на Steven Zarit (Zarit Burden Interview – Caregiver
burden, Zarit, Reever & Bach-Peterson, 1980 60), като част
от тях са адаптирани по текст спрямо обслужващата
медицинска сестра вместо към болногледача на
психично болното лице, а друга част са съставени
с оглед спецификата на сестринската заетост с
пациенти в условията на психиатричен стационар.
Всеки показател представлява изречение – въпрос,
отразяващ аспект на обременяващо въздействие от
страна на пациента.
Методиката съдържа 5 емпирично обособени
субскали (каквито не са налице в скалата на Zarit за
бреме у болногледача в извънболнични условия).
Субскалите обхващат отделни области от събития с
обременяващо и / или травматизиращо въздействие,
присъщи на професионалната ангажираност на
психиатричната сестра с конкретен пациент. Първите
четири субскали съдържат по 5 показатели във всяка
една, а петата субскала, с обобщаващ характер,
съдържа 2 показатели.
Субскалите, с присъщите на всяка от тях
показатели-въпроси (подредени в случаен порядък
в работната бланка), обхващащи следните области
от събития, хипотетично обуславящи аспекти
на субективния усет за бреме у психиатричната
медицинска сестра, са отразени в Таблица 1.
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Таблица 1. Субскали на методиката, с присъщите им въпроси – показатели.

1.

Оплаквания

Включва въпроси, свързани с трудности, изводими от естеството на общуването с конкретния
пациент, с неговия външен вид и хигиена, с неприемливи поведенчески изяви и умора заради полагане на
грижи за него. Показателите, със съответните им номера, са следните:
1.
2.
3.
4.
5.

Пречи ли ви, че не разбирате достатъчно преживяванията на този пациент? (№ 2);
Отблъсква ли ви личната хигиена / външният вид на този пациент? (№ 4);
Дразни ли ви този пациент – например с шумност, досадност, странности? (№ 7);
Чувствате ли обида от лоши думи / изказвания на този пациент? (№ 10);
Изморяват ли ви грижите за този пациент – например, хранене, обличане, миене? (№ 20).
2.

Опасения

Включва въпроси, свързани с опасни прояви от страна на конкретния пациент – готовност за агресия,
риск от автоагресия, вероятно сексуално посегателство, или нежелана негова намеса в личния живот.
Показателите, със съответните им номера, са следните:
1.
2.
3.
4.
5.

Безпокоите ли се, че този пациент може да посегне на себе си, да се нарани / самоубие? (№ 6);
Чувствувате ли страх, че този пациент може да ви нападне / нарани? (№ 11);
Притеснявате ли се от сексуално непристойни думи / прояви на този пациент? (№ 13);
Притеснявате ли се, че този пациент се намесва в личния ви живот? (№ 15);
Боите ли се, че този пациент някога би ви нападнал извън работното ви място? (№ 17).
3.

Упреци

Включва въпроси, свързани със субективен усет на раздразнение и неодобрение на конкретния
пациент заради облика на неговите поведенчески изяви, при което възниква склонност към обвинения по
адрес на пациента. Показателите, със съответните им номера, са следните:
1.
2.
3.
4.
5.

Чувствате ли, че този пациент изисква повече помощ отколкото е нужно? (1);
Ядосвате ли се, когато сте с този пациент? (5);
Чувствате ли напрежение, когато сте около този пациент? (9);
Безпокои ли ви, че дори след работа ви преследват мисли за този пациент? (12);
Чувствате ли, че този пациент влошава отношенията ви с други пациенти / служители? (14).
4.

Самоупрекване

Включва въпроси, свързани със субективен усет за поява на вина и недоволство от себе си, изводима
от преценка за недостатъчна ангажираност и ефективност в работата, свързана с грижите за конкретния
пациент. Показателите, със съответните им номера, са следните:
1.
2.
3.
4.
5.

Чувствате ли, че трябва да правите повече за този пациент? (3);
Чувствате ли, че правите този пациент прекалено зависим от вас? (8);
Чувствате ли, че нямате желание да се грижите повече за този пациент? (16);
Чувствувате ли несигурност за това какво да направите за този пациент? (19);
Чувствувате ли, че може да направите по-добри грижите за този пациент? (21).
5.

Общи преценки

Включва въпроси с обобщаващ характер относно ангажираността с конкретен пациент и нагласата
да се продължава тази ангажираност въпреки несгодите и обременеността от полагане на грижи за пациента.
Показателите, със съответните им номера, са следните:
1.
2.

Бихте ли искали просто да прехвърлите на някой друг грижите за този пациент? (18);
Като цяло, колко обременена се чувствате от грижите за този пациент? (22).
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Всеки показател-въпрос, отразяващ аспект
на обременяващо въздействие от страна на пациента,
предполага отговори, които са степенувани в
5-степенна скала от Ликертов тип, отразяваща
градация на тежестта на усета за обремененост от
пълна липса до максимално ниво на изразеност. База
за отчет на тежестта на обремененост е честотата на
поява на този усет – от „никога” до „почти винаги”.
Степените на оценка са: 0 – никога; 1 – рядко;
2 – понякога; 3 – често; 4 – почти винаги.
Методиката, с нейните въпроси-показатели, е
представена в Приложение 1.
Самооценката се извършва от психиатрична
медицинска сестра, пряко ангажирана с конкретния
пациент, спрямо когото следва да оцени субективния
си усет за бреме. Поради това, за целите на
самооценката, на психиатричната сестра се посочва
конкретен пациент и се подчертава, че самооценката е
по отношение точно във връзка с този пациент.
Периодът на оценяване е за една предходна
седмица, през която самооценяващата се сестра е
трябвало да има поне четири дни пряк служебен
контакт с оценявания пациент.
Преди самооценката психиатричната сестра
следва да се запознае с кратък инструктиращ текст,
съобщаващ целта на задачата, съдържанието на
методиката, правилата за извършване на самооценката
и уверение за анонимност на резултатите (ако такова е
желанието на психиатричната сестра).
Времето за попълване на самооценъчната
методика е около 10 минути.
Следва да подчертаем няколко
особености на предлаганата методика.

важни

1. Методиката не отразява наличие и / или
степен на стрес у психиатричната медицинска сестра
– макар тежестта на оценката за усет на бреме може
да е показателна за наличието на стрес-феномени.
Считаме, че има достатъчно надеждни оценъчни
инструменти за стрес, а генезата на стрес сред
сестринската популация не се отличава с убедителна
специфика
спрямо
други
стрес-генериращи
професии..
2. Методиката не е предвидена за оценка на
бреме и стрес-генериращи фактори извън проявите
на конкретни пациенти – макар да е добре известно

значението на такива фактори за повишаване на усета
за обремененост заради работата у психиатричната
сестра. Има множество добри методики, измерващи
стресогенния потенциал на работното място в
различните му измерения – натовареност със
задължения, взаимоотношения в колектива, обща
организация на работния процес и още много
други аспекти на професионалната дейност на
психиатричните сестри.
3. Методиката може да бъде използвана в два
съвсем различни аспекта.
а) Основното предназначение на методиката
е да оценява наличие и тежест на усета за бреме сред
психиатричните сестри, породено от общуване и
грижи за конкретни пациенти. По този начин обект на
оценяване е самата психиатрична сестра по отношение
на субективно преживяване за обремененост,
свързано с нейната служебна ангажираност, като за
целта се използва информацията за предизвиканите
у нея преживявания, свързани с посочения конкретен
пациент.
б)
Същевременно,
методиката
дава
информация за „потенциала” („стресогенния заряд”)
на конкретния пациент да предизвиква усет за бреме
у обслужващата го психиатрична сестра чрез някои
свои поведенчески особености. В този случай обект
на оценяване е самият пациент, като за целта на
оценката се използва информацията от самооценката
на психиатричната сестра за нейния субективен
усет за бреме, причинен от контактите с конкретния
оценяван пациент.
Считаме тази възможност за „двойна
употреба” на методиката за специфично нейно
предимство – защото дава информация както за
субективните преживявания на психиатричните
сестри за тежести и несгоди, произтичащи от грижи
за пациентите, така и за свойството на тези пациенти
да предизвикват дискомфорт с поведението си у
обслужващите ги психиатрични сестри.
Психометрични свойства.
За целите на определяне на психометричните
свойства на методиката, получихме данни от
самооценките на 30 психиатрични медицински
сестри, работещи в Държавна психиатрична болница
– Раднево. Тяхните демографски характеристики са
представени в Таблица 2.

Таблица 2. Психиатрични медицински сестри, извършили самооценка за субективен усет за бреме заради пациент.

Месторабота

Брой участници

Средна възраст – год.

Психиатричен стаж – год.

Женско психиатрично отделение

12

59,3

21,2

Мъжко психиатрично отделение

18

53,9

17,5

Общо

30

58,0

19,0
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Посочените психиатрични сестри извършиха
самооценка за усет на бреме спрямо 156 пациенти с
параноидна шизофрения по DSM-IV, хоспитализирани

в Държавна психиатрична болница – Раднево.
Демографските характеристики на пациентите са
представени в Таблица 3.

Таблица 3. Пациенти с шизофрения, обект на самооценка за субективен усет за бреме заради пациент.
ПАЦИЕНТИ
MEAN
ЖЕНИ

N
STD. DEVIATION
MEAN

МЪЖЕ

N
STD. DEVIATION
MEAN

ОБЩО

N
STD. DEVIATION

СРЕДНА ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

51,62
65
10,47
47,22
91
12,945
49,05
156
12,135

27,18
61
9,135
26,88
91
8,997
27,00
152
9,024

24,06
63
11,711
20,38
91
12,263
21,89
154
12,138

БРОЙ

ЕПИЗОДИ

13,59
34
11,858
10,13
64
8,436
11,33
98
9,839

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

10,76
58
10,455
9,07
72
7,577
9,82
130
8,978

0,71
62
1,092
3,30
64
4,506
2,02
126
3,536

А) Проверка на надеждност на измерването
с Алфа на Кронбах (Cronbach’s Alpha)

Данните за изследваните психиатрични
пациенти няма да са обект на анализ и са посочени
тук само за да илюстрират, че се касае за кохорта
тежко боледуващи пациенти с шизофрения, типични
психиатричния стационар.

Проверката на вътрешната съгласуваност
(надеждност) на методиката бе извършено чрез
метода Алфа на Кронбах (Cronbach’s coeﬃcient Alpha)
и резултатите са представени в Таблица 4 и 5.

Таблица 4. Проверка на надеждност за цялата методика чрез Cronbach’s Alpha – Reliability Statistics

ОБЩО ЗА МЕТОДИКАТА

Cronbach‘s Alpha
,903

Cronbach‘s Alpha Based on Standardized Items
,904

N of Items
22

Таблица 5. Проверка на надеждност за цялата методика чрез Cronbach’s Alpha – Items-Total Statistics

No
1

Items
Чувствате ли, че този пациент изисква повече помощ отколкото е нужно?

Corrected ItemTotal Correlation

Cronbach‘s Alpha if
Item Deleted

,549

,899

2

Смущава ли ви, че не разбирате достатъчно преживяванията на този пациент?

,587

,897

3

Чувствате ли, че трябва да правите повече за този пациент?

,554

,898

4

Отблъсква ли ви личната хигиена / външният вид на този пациент?

,514

,900

5

Ядосвате ли се, когато сте с този пациент?

,736

,892

6

Безпокоите ли се, че този пациент може да посегне на себе си, да се нарани / самоубие?

,335

,903

7

Дразни ли ви поведението на този пациент – напр., шумност, досадност, странности?

,732

,892

8

Чувствате ли, че правите този пациент прекалено зависим от вас?

,450

,900

9

Чувствате ли напрежение, когато сте около този пациент?

,575

,897

10

Чувствате ли обида от лоши думи / изказвания на този пациент?

,404

,901

11

Чувствувате ли страх, че този пациент може да ви нападне / нарани?

,334

,902

12

Безпокои ли ви, че дори след работа ви преследват мисли за този пациент?

,474

,900

13

Притеснявате ли се от сексуално непристойни думи / прояви на този пациент?

,148

,904

14

Чувствате ли, че този пациент влошава отношенията ви с други пациенти / служители?

,517

,899

15

Притеснявате ли се, че този пациент се намесва в личния ви живот?

,287

,903

16

Чувствате ли, че нямате желание да се грижите повече за този пациент?

,715

,894

17

Боите ли се, че този пациент някога би ви нападнал извън работното ви място?

,351

,902

18

Бихте ли искали просто да прехвърлите на някой друг грижите за този пациент?

,642

,896

19

Чувствувате ли несигурност за това какво да направите за този пациент?

,634

,896

20

Изморява ли ви да се грижите за този пациент – например, хранене, обличане, миене?

,666

,896

21

Чувствувате ли, че може да направите по-добри грижите за този пациент?

,488

,899

22

Като цяло, колко обременена се чувствате от грижите за този пациент?

,742

,892
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Високата стойност на Cronbach’s Alpha =
,903 (посочен в Таблица 4) е знак за висока степен на
вътрешна съгласуваност на скалата, подкрепен със
също толкова високите стойности на Cronbach’s Alpha
за отделните показатели (посочени в Таблица 5), но не
надхвърля значимо стойността < ,90 – поради което
приемаме, че методиката не съдържа дублиращи
се показатели, и като цяло – не е „претоварена” с
излишно голям брой показатели.
Прави впечатление обаче, че стойностите
на Corrected Item-Total Correlation (от Таблица 5) за
показателите, свързани с „опасения спрямо пациента”
(№№ 6, 11, 13, 15, 17) са отчетливо по-ниски и тази

група показатели се оказва някак по-изолирана и послабо корелираща спрямо останалите. Но ние считаме,
се показателите от субскалата „Опасения” не бива
да се отхвърлят като удачна съставка на методиката,
защото опасенията, свързани с пациентите, са съвсем
естествена и неразривна част от психиатричното
ежедневие.
Възможно е по-слабата корелация на
показателите от групата „опасения” да е свързана и
с отчетливо по-малката (над два пъти!) честота на
тези прояви, в сравнение с другите три субскали на
методиката. Тази разлика добре се вижда от данните,
посочени в Таблица 6.

Таблица 6. Средни стойности на оценките по субскали за методиката.

MEAN
N

ОБЩО

STD. DEVIATION

ОПЛАКВАНЕ

ОПАСЕНИЯ

УПРЕЦИ

САМОУПРЕКВАНЕ

2,9295
156
2,82640

,9103
156
1,24627

2,4167
156
2,45727

2,6987
156
2,52323

Извършена бе и проверка на вътрешна
съгласуваност чрез Cronbach’s Alpha за отделните
субскали на методиката, като към 5-те показатели
на всяка от 4-те основни субскали са добавяни и

2-та обобщаващи показатели – защото е важно да
се знае степента на тяхната съгласуваност с всяка
от съставните части на методиката. Резултатите са
представени в Таблица 7.

Таблица 7. Проверка на надеждност за отделните субскали чрез Cronbach’s Alpha – Reliability Statistics

СУБСКАЛА
СУБСКАЛА
СУБСКАЛА
СУБСКАЛА

„ОПЛАКВАНЕ”
„ОПАСЕНИЯ”
„УПРЕЦИ”
„САМОУПРЕКВАНЕ”

Cronbach‘s Alpha
,827
,598
,807
,598

За показателите от две от субскалите –
„опасения” и „самоупрекване”, стойносттите на
Cronbach’s Alpha = ,598, приемаме за достатъчно
високи поради относително малкия брой взаимно
корелиращи си показатели във всяка от субскалите (
= 7).

Cronbach‘s Alpha Based on Standardized Items
,835
,624
,824
,624

N of Items
7
7
7
7

Проверката на вътрешна съгласуваност между
субскалите на методиката, извършена чрез метода
Cronbach’s Alpha, предложи резултати, представени в
Таблица 8 и 9.

Таблица 8. Проверка на надеждност за субскалите на методиката чрез Cronbach’s Alpha – Reliability Statistics

ОБЩО ЗА СУБСКАЛИТЕ

Cronbach‘s Alpha
,850

Cronbach‘s Alpha Based on Standardized Items
,855

N of Items
4

Таблица 9. Проверка на надеждност за субскалите на методиката чрез Cronbach’s Alpha – Items-Total Statistics

No
1
2
3
4

Items
Субскала „ОПЛАКВАНЕ” ( показатели № № 2, 4, 7, 10, 20 )
Субскала „ОПАСЕНИЯ” ( показатели № № 6, 11, 13, 15, 17 )
Субскала „УПРЕЦИ” ( показатели № № 1, 5, 9, 12, 14 )
Субскала „САМОУПРЕКВАНЕ” ( показатели № № 3, 8, 16, 19, 21 )

Видно е, че е изпълнена препоръчителната
величина > ,70 за стойностите на Cronbach‘s Alpha
if Item Deleted за всяка от четирите субскали, а
стойностите на Corrected Item-Total Correlation са
също над границата > ,70 – с изключение на субскалата
„опасения”, но малкият брой субскали в методиката (
= 4) позволява и по-малка такава стойност ( = ,501).
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Corrected ItemTotal Correlation

Cronbach‘s Alpha if
Item Deleted

,766
,501
,836
,767

,783
,890
,742
,775

Приемаме, че резултатите за вътрешната
съгласуваност на методиката дават добри стойности
за Cronbach‘s Alpha и поради това считаме, че нашата
методика е достатъчно надеждна. Все пак, уместна
ще е модификация на скалата – защото всъщност
показателите от субскалата „опасения” са твърде
нееднородни и включват както страх от агресия от
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на психиатричния пациент – зависимост от грижи,
идиосинкратично поведение, асоциални прояви
и несъдействие за лечение, а дисфункционалното
поведение на пациента е основен генератор на
проблеми за обслужващата го психиатричната сестра.
Значението на поведенческите дисфункции у
пациента за усета за бреме у психиатричната сестра
е голямо и е обстойно коментирано в литературата.
Известно е, че абнормното поведение на лицата с
психични разстройства е асоциирано с прояви на
стрес у психиатричните сестри (Nagatomo et al., 2001
43
; Schmidt et al., 2012 47 ; Hjärthag et al., 2010 27 ; Rees,
Lehane, 1996 45 ; Carson et al., 1997 14 ; Taylor, Barling,
2004 49 ; Merecz et al., 2006 42 ; Bigwood, Crowe, 2008 9
; Baby et al., 2014 6 ; Verhaeghe et al., 2016 55 ; Valente,
Saunders, 2002 53 ; Joyce, Wallbridge, 2003 31 ; Thompson
et al., 2008 51 ).
Данните за социалните дисфункции на
изследваните пациенти са представени в Таблица 10.

страна на пациента, така и тревога заради усета за
възможно автоагресивно / суицидално поведение от
страна на пациента.
Б) Проверка на надеждността
методиката чрез алтернативно измерване

на

За определяне на надеждността на
методиката, използвана бе оценката на социални
дисфункции при посочените пациенти, извършена по
друг повод и без връзка със самооценката за бреме.
Избрана бе оценъчна скала за наблюдавано поведение
на психиатричен пациент в болничен стационар,
изпълнявана от психиатрична сестра – „Формуляр за
социални дисфункции”, 2003, ДПБ – Раднево.
Показателите на Формуляра за социални
дисфункции и степените за оценка на дисфункционално
поведение са представени в Приложение 2.
Скалата бе избрана, защото предлага оценки на
четири значими зони на дисфункционално поведение

Таблица 10. Социални дисфункции на пациенти с шизофрения, хоспитализирани в ДПБ – Раднево.
ПАЦИЕНТИ
MEAN
ЖЕНИ

N
STD. DEVIATION
MEAN

МЪЖЕ

N
STD. DEVIATION
MEAN

ОБЩО

N
STD. DEVIATION

ЗАВИСИМОСТ ОТ
ГРИЖИ

ИДИОСИНКРАТИЧНО
ПОВЕДЕНИЕ

АСОЦИАЛНИ
ПРОЯВИ

НЕСЪДЕЙСТВИЕ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ

ОБЩА ПРЕЦЕНКА ЗА
ДИСФУНКЦИИ

6,58
65
4,423
4,23
91
4,300
5,21
156
4,491

3,89
65
5,506
2,92
91
3,184
3,33
156
4,317

,69
65
1,435
,65
91
1,361
,67
156
1,388

,58
65
1,158
1,18
91
1,889
,93
156
1,647

11,72
65
9,591
8,93
91
8,650
10,10
156
9,128

Таблица 11. Корелации на социални дисфункции на пациенти спрямо усет за бреме у психиатрични сестри (коефициент на Pearson).
ОПЛАКВАНЕ

ОПАСЕНИЯ

УПРЕЦИ

САМОУПРЕКВАНЕ

ОБЩИ ПРЕЦЕНКИ

ОБЩА ОЦЕНКА

-,030
,710

,331 **
,000

,240 **
,003

,351 **
,000

,359 **
,000

,242 **
,002

,500 **
,000

,424 **
,000

,494 **
,000

,524 **
,000

,315 **
,000

,317 **
,000

,268 **
,001

,283 **
,000

,352 **
,000

,302 **
,000

,317 **
,000

,242 **
,002

,184 *
,021

,316 **
,000

,201 *
,012

,506 **
,000

,398 **
,000

,480 **
,000

,534 **
,000

ЗАВИСИМОСТ ОТ ГРИЖИ
,472 **
,000
ИДИОСИНКРАТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Pearson Correlation Coeff.
,492 **
Sig. (2-tailed)
,000
АСОЦИАЛНИ ПРОЯВИ
Pearson Correlation Coeff.
,316 **
Sig. (2-tailed)
,000
НЕСЪДЕЙСТВИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ
Pearson Correlation Coeff.
,279 **
Sig. (2-tailed)
,000
ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ДИСФУНКЦИИ
Pearson Correlation Coeff.
,563 **
Sig. (2-tailed)
,000
Pearson Correlation Coeff.

Sig. (2-tailed)

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Извършихме
корелационен
анализ
с
коефициент на Pearson на асоциациите между
тежест на социални дисфункции при изследваните
пациенти с шизофрения и тежест на усета за бреме у
психиатричните сестри. Резултатите от съпоставката
са представени в Таблица 11.
Установи се високозначима корелация на
усета за бреме на психиатричните сестри с тежестта

на социалните дисфункции на пациентите, като
единственото изключение бе по отношение на връзката
между субскалата „опасения” от настоящата методика
и субскалата „зависимост от грижи” от Формуляра
за социални дисфункции. Това изключение обаче е
твърде логично – защото безпомощният и зависим от
грижи пациент не буди опасения у обслужващата го
психиатрична сестра.
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Резултатите от това алтернативно измерване
дават основание да се приеме, че настоящата методика
притежава добра надеждност.
Приемаме, че разполагаме с добра методика
за определяне субективната тежест на усета за бреме
у психиатричната сестра заради ангажираност с
грижи за психиатричен пациент. Прилагането на
методиката би дала полезни данни за спецификата на
психиатричното ежедневие.
Заключение
Представена е самооценъчна методика за
оценка на усет за бреме от психиатричната сестра
заради грижи за конкретен психиатричен пациент.

Съставена е от 22 показатели, разпределени
в 5 емпирично обособени субскали – оплаквания,
опасения,
упреци,
самоупрекване
и
обща
преценка.
Всеки от показателите е представен
в 5-степенна скала, отразяваща нарастване на
субективния усет за бреме според съответния
показател.
Методиката е модификация на скалата за
бреме на болногледача на Zarit et al., 1980, адаптирана
към условията на психиатричен стационар.
Данните за психометричните характеристики
на скалата са окуражителни.
Предвижда се модифицирана версия на
методиката.
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Приложение 1. Показатели на методиката за оценка на бреме за персонала
БРЕМЕ НА ПЕРСОНАЛА – ZARIT-Н

Моля, оценете доколко чувствате обремененост / дискомфорт от ангажираността си с пациента:
0 – никога; 1 – рядко; 2 – понякога; 3 – често; 4 – почти винаги
Моля, отбележете:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
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16
17
18
19
20
21
22
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ЧУВСТВАТЕ ЛИ, ЧЕ ТОЗИ ПАЦИЕНТ ИЗИСКВА ПОВЕЧЕ ПОМОЩ ОТКОЛКОТО Е НУЖНО?
СМУЩАВА ЛИ ВИ, ЧЕ НЕ РАЗБИРАТЕ ДОСТАТЪЧНО ПРЕЖИВЯВАНИЯТА НА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
ЧУВСТВАТЕ ЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
ОТБЛЪСКВА ЛИ ВИ ЛИЧНАТА ХИГИЕНА / ВЪНШНИЯТ ВИД НА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
ЯДОСВАТЕ ЛИ СЕ, КОГАТО СТЕ С ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
БЕЗПОКОИТЕ ЛИ СЕ, ЧЕ ТОЗИ ПАЦИЕНТ МОЖЕ ДА ПОСЕГНЕ НА СЕБЕ СИ, ДА СЕ НАРАНИ / САМОУБИЕ?
ДРАЗНИ ЛИ ВИ ПОВЕДЕНИЕТО НА ТОЗИ ПАЦИЕНТ – НАПР., ШУМНОСТ, ДОСАДНОСТ, СТРАННОСТИ?
ЧУВСТВАТЕ ЛИ, ЧЕ ПРАВИТЕ ТОЗИ ПАЦИЕНТ ПРЕКАЛЕНО ЗАВИСИМ ОТ ВАС?
ЧУВСТВАТЕ ЛИ НАПРЕЖЕНИЕ, КОГАТО СТЕ ОКОЛО ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
ЧУВСТВАТЕ ЛИ ОБИДА ОТ ЛОШИ ДУМИ / ИЗКАЗВАНИЯ НА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
ЧУВСТВУВАТЕ ЛИ СТРАХ, ЧЕ ТОЗИ ПАЦИЕНТ МОЖЕ ДА ВИ НАПАДНЕ / НАРАНИ?
БЕЗПОКОИ ЛИ ВИ, ЧЕ ДОРИ СЛЕД РАБОТА ВИ ПРЕСЛЕДВАТ МИСЛИ ЗА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
ПРИТЕСНЯВАТЕ ЛИ СЕ ОТ СЕКСУАЛНО НЕПРИСТОЙНИ ДУМИ / ПРОЯВИ НА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
ЧУВСТВАТЕ ЛИ, ЧЕ ТОЗИ ПАЦИЕНТ ВЛОШАВА ОТНОШЕНИЯТА ВИ С ДРУГИ ПАЦИЕНТИ / СЛУЖИТЕЛИ?
ПРИТЕСНЯВАТЕ ЛИ СЕ, ЧЕ ТОЗИ ПАЦИЕНТ СЕ НАМЕСВА В ЛИЧНИЯ ВИ ЖИВОТ?
ЧУВСТВАТЕ ЛИ, ЧЕ НЯМАТЕ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ГРИЖИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
БОИТЕ ЛИ СЕ, ЧЕ ТОЗИ ПАЦИЕНТ НЯКОГА БИ ВИ НАПАДНАЛ ИЗВЪН РАБОТНОТО ВИ МЯСТО?
БИХТЕ ЛИ ИСКАЛИ ПРОСТО ДА ПРЕХВЪРЛИТЕ НА НЯКОЙ ДРУГ ГРИЖИТЕ ЗА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
ЧУВСТВУВАТЕ ЛИ НЕСИГУРНОСТ ЗА ТОВА КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ЗА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
ИЗМОРЯВА ЛИ ВИ ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА ТОЗИ ПАЦИЕНТ – НАПРИМЕР, ХРАНЕНЕ, ОБЛИЧАНЕ, МИЕНЕ?
ЧУВСТВУВАТЕ ЛИ, ЧЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ПО-ДОБРИ ГРИЖИТЕ ЗА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?
КАТО ЦЯЛО, КОЛКО ОБРЕМЕНЕНА СЕ ЧУВСТВАТЕ ОТ ГРИЖИТЕ ЗА ТОЗИ ПАЦИЕНТ?

Приложение 2. Показатели на методиката за оценка на социални дисфункции.

Формуляр за социални дисфункции
ЗАВИСИМОСТ ОТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ГРИЖИ

ПРОБЛЕМИ С ХРАНЕНЕ
ЛОША ЛИЧНА ХИГИЕНА
ЗАНЕМАРЕНА ВЪНШНОСТ
ЛОШО САМООБСЛУЖВАНЕ
УПОРИТА НЕПОДЧИНЯЕМОСТ
ЗАМЪРСЯВА И РАЗХВЪРЛЯ
ОТКАЗВА ДА ПОМАГА
ПРОЯВИ НА БЕЗПОМОЩНОСТ

Оценяване на показателите :

ИДИОСИНКРАТИЧНО
ПОВЕДЕНИЕ

1. ШУМНО ПОВЕДЕНИЕ
2. ЛОШИ ОБНОСКИ
3. ДОСАДНО ПОВЕДЕНИЕ
4. ОТБЛЪСКВАЩИ ПРИВИЧКИ
5. ПРОСЕНЕ И ИЗНУДВАНЕ …
6. БЕЗСМИСЛЕНО ПРАХОСВАНЕ
7. ПРЕКАЛЯВА С КАФЕ И ЦИГАРИ
8. СКЛОННОСТ КЪМ СКИТАНЕ
0 – липсва

1 – леки

АСОЦИАЛНИ

ПРОЯВИ

1. ГРУБОСТ И ВРАЖДЕБНОСТ
2. АГРЕСИВНИ НАПАДЕНИЯ
3. ДЕСТРУКТИВНИ ПОРИВИ
4. ПОРИВИ КЪМ СЕБЕУВРЕЖДАНЕ
5. СУИЦИДНО ПОВЕДЕНИЕ
6. НЕПРИСТОЙНИ ПРОЯВИ
7. СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО
8. КРАЖБИ И ИЗМАМИ
2 – умерени

3 – изразени

НЕСЪДЕЙСТВИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

1. ОТКАЗВА ЛЕКАРСТВАТА СИ
2. КАПРИЗИ ЗА ДРУГА ТЕРАПИЯ
3. УПОРСТВО ЗА ИЗПИСВАНЕ
4. НАГЛАСА ЗА БЯГСТВО
5. СЪПРОТИВА ЗА ПРЕГЛЕДИ

4 – тежки

Забележка. Психометричните характеристики на скалата (непубликувани досега), са на разположение от автора.
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Проблемът полидипсия и овладяването му в условията на
психиатричен стационар
Александър Масурски, Даниела Ковачева, Нина Грудева, Венелина Динчева, Красимира Кехайова
Център за психично здраве – Пловдив
Компулсивният прием на течности (полидипсия) е сериозен проблем при много лица с психични проблеми.
Такъв може да бъде отчетен при 6-20% от психиатричните пациенти. Полидипсията е състояние, което може
да влоши соматичното и психичното функциониране на индивида и да бъде потенциално животозастрашаващо.
Важно последствие от компулсивният прием на течности е хипонатриемията. Представили сме четири случая
на пациенти с полидипсия, наблюдавани през последната година в женско отделение при ЦПЗ-Пловдив. Описани
са възможни етиологични фактори. Разгледали сме възможни медикаментозни терапевтични стратегии,
както и различни интервенции за ограничаване и справяне с компулсивния прием на течности в условията на
психиатричен стационар.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3):233-241.
Ключови дум : полидипсия, хипонатриемия

The polydipsia issue and its treatment in a psychiatric department
AlexandarMasurski, Daniela Kovacheva, Nina Grudeva, VenelinaDincheva, KrasimiraKehayova
Mental Health Center - Plovdiv
Compulsive fluid drinking (polydipsia) is a serious problem in psychiatric populations. The prevalence is
estimated at 6-20% of psychiatric patients. Primary polydipsia is a state which may deteriorate somatic and psychological
functioning of patients and eventually lead to death. More importantly, hyponatremia is often seen as a result of primary
polydipsia. Four diﬀerent cases of patients with primary polydipsia are being reviewed. We present also etiological
factors for primary polydipsia. Possible medical treatment and interventions to restrict compulsive fluid drinking are also
presented.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(3): 233-241.
Key words: polydipsia, hyponatremia
Въведение
Компулсивният прием на течности е
сериозен проблем, срещащ се при някои лица с
психични разстройства, който значително усложнява
протичането на заболяването, влошава соматичното
функциониране и може да доведе до сериозни
последици. Диагностицирането и овладяването
на такива симптоми е огромно предизвикателство
пред психично-здравния специалист в условия на
психиатричен стационар.
Първичната полидипсия се характеризира
с ексцесивен прием на течности при липса на
физиологичен стимул за пиене. Тук спада и
психогенната полидипсия, което състояние се
среща по-често при лица с психози и по-рядко при
тревожни, афективни и аутистични разстройства
(Iwanami, 200112; Gill, McCauley, 2015 9; Londrillo et
al., 201116; Oades, Daniels, 1999 19; Perestrelo, Teixeria
2016 21; Rowland, 1999 25), анорексия нервоза (Gill,
McCauley, 2015 9), умствена изостаналост, личностови
разстройства, алкохолна зависимост (Bhatia et al., 2017
2
; Ko et al., 2015 13; Reynold et al., 2004 24), при наличие
на хистрионни черти (Ferrier, 1985 7).

Първите описания на полидипсия датират
от 30-те години на ХХв. (по Leadbetter et al.,
1994 15; Verghese et al., 1996 27). Според различни
изследвания разпространението на полидипсията
сред психиатричния контингент варира в особено
широки граници: 3 – 25% (Gill, McCauley, 2015 9;Iftene
et al., 2013 11; Iwanami, 2001 12; Londrillo et al., 2011 16;
Perestrelo, Teixeria, 2016 21; Verghese et al., 1996 27), като
стойностите са по-високи при лицата с шизофрения.
Същевременно около 90% от лицата с полидипсия
страдат от шизофрения (Iftene et al., 2013 11). За да се
приеме, че пациентът страда от полидипсия е нужно
дневният прием на вода да е над 3 – 4 л., докато
изхвърлената урина да надвишава 2 л. (Adetoki et al.,
2013 1; Londrillo et al., 2011 16; Volpe et al., 2005 29).
Като особено важно последствие от
компулсивния прием на течности се очертава
хипонатриемията. За такава може да се говори, когато
концентрацията на натрий е по-ниска от 135 mmol/l.
Това е най-често срещаното електролитно нарушение
в практиката (Penders et al., 2015 20).
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Хроничната хипонатриемия обикновено
протича асимптомно(Greendyke et al., 1998 10; Iftene et
al., 2013 11; Londrillo et al., 2011 16) или с постепенното
снижаване на нивата на натрия и симптоми
като хипотония на пикочния мехур, уринална
инконтиненция, инфекции на уриналния тракт,
хидронефроза, хипокалциемия, остеопения, гадене и
повръщане, проблеми с храненето, раздразнителност,
световъртеж, главоболие, ажитация, атаксия.
При острата хипонатриемия обаче може
относително бързо да се развие мозъчен оток,
дисфункция на централната нервна система,
дезориентация, объркване, мускулни крампи,
летаргия, халюцинации, поведенчески промени,
мускулна слабост, респираторен арест, припадъци,
ступор, кома и смърт (Çavuşet al., 2014 4; Ferrier, 1985
7
; Gill, McCauley, 2015 9; Greendyke et al., 1998 10; Ko
et al., 2015 13; Leadbetter et al., 1994 15; Londrillo et al.,
2011 16; Perestrelo, Teixeria, 2016 21; Reynolds et al.,
2004 24; Verghese et al., 1996 27). Екипът на Vieweg
например докладва, че 18% от смъртните случаи в
психиатрични болници при пациенти под 53 год.
възраст се дължат на хипонатриемия (по Verghese et
al., 1996 27). В някои случаи се наблюдават и тоничноклонични припадъци и епилептичен статус (Gill,
McCauley, 2015 9; Leadbetter et al., 1994 15; Verghese et
al., 1996 27).Докладвани са и нарушения в равновесие,
координация, походка и моторни функции (Penders et
al., 2015 20).
Lange-Asschenfeldt и кол. (2013 14) докладват
по-тежко изразена хипонатриемична симптоматика
при хоспитализирани пациенти с афективни
разстройства, следвани от разстройства с употреба на
психоактивни вещества, разстройства от шизофренния
спектър, дементни и други органични разстройства.
Много автори (de Leon, 2003 5; LangeAsschenfeldt et al., 2013 14; Londrillo et al., 2011 16;
Reynolds et al., 2004 24; Sawant et al., 2015 26; Verghese
et al., 1996 27) смятат, че на полидипсията не се обръща
достатъчно внимание и не се отдава нужното значение,
като състоянието рядко се разпознава и диагностицира
от специалистите в сферата на психичното здраве.
Вероятно, това се дължи в някаква степен на опитите
за прикриване на подобно поведение или липса на
кооперативност от страна на пациентите (Rao et al.,
2011 23).
Предизвиканата по психотични причини
полидипсия и последваща хипонатриемия трябва
да бъде различавана от други състояния, които
могат да предизвикат хипонатриемия или да
наподобяват нейните симптоми – като синдром на
неадекватната секреция на антидиуретичен хормон,
хипертиреоидизъм, надбъбречна недостатъчност,
безвкусен диабет, синдром на алкохолна зависимост,
употреба на никотин, прием на диуретична терапия и др.
Лечение с литий или антихолинергични медикаменти
също може да доведе до хипонатриемия (Leadbetter et
al., 1994 15; Londrillo et al., 2011 16). Предизвиканите
от хипонтриемия припадъци понякога могат да бъдат
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диагностицирани като епилептични.
Не е особено ясно каква е разпространеността
на хипонатриемията сред полидипсичните пациенти,
но по различни данни, между 26 – 86% развиват таква
(Verghese et al., 1996 27). Обикновено при лицата с
полидипсия се констатира по-кратка продължителност
на живота поради често настъпване на соматични
усложнения (Londrillo et al., 2011 16).
Сред описаните в литературата случаи,
психогенната полидипсия често се асоциира със
соматични (хипохондрични) налудности, сухота в
устата, наличие на стресогенни събития (Londrillo
et al., 2011 16).Сухотата в устата (ксеростомия) е
чест страничен ефект при използване на някои
медикаменти в психиатрията, напр. трициклични и
тетрациклични антидепресанти и др. Този симптом е
описан при над 400 медикамента. Би следвало да се
отбележи, че жаждата, която изпитва пациентът не
е вследствие на използването на диуретици, някои
класове наркотични вещества (напр. MDMA) или
алкохол. В тази насока, при шизофренните пациенти с
полидипсия се откриват около 3 пъти по-високи нива
на алкохолна злоупотреба, отколкото при тези без
полидипсия (Gill, McCauley, 2015 9).
От друга страна, смята се (Volpe et al.,
2005 29), че пациентите споделящи сухота в устата
са относително малко, а като основна причина
за
полидипсията
представят
наличието
на
налудности. Като доказателство за това се посочва,
че полидипсичната симптоматика обикновено се
подобрява с подобряване на налудната продукция.
Цитирани са два случая (Ferrier, 1985 7), като при
единия пиенето на вода се свързва от пациента „с
предлагане на боговете“, а в другия „с отмиване на
паразит от тялото“. Съобщавани са обаче и случаи
(Perestrelo, Teixeria, 20162 1; Verghese et al., 1996 27), при
които полидипсията се овладява, докато психотичната
симптоматика персистира. Налице са и случаи, при
които не се открива налудна симптоматика (Bhatia et
al., 2017 2; Quinn et al., 2012 22). Освен това, установено
е (Nagashima et al., 2012 18), че психотичните пациенти
със и без полидипсия демонстрират сходни резултати
по PANSS. Интервюираните полидипсийни пациенти
(Iftene et al., 201311) предлагат като основна мотивация
за ексцесивния прием на течности на първо място
усещане за жажда, на второ – налудности и на трето
– желание да се достигне до интоксикация. Авторите
предлагат структурирано интервю, изследващо
полидипсия при психотични пациенти (за повече
информация Iftene et al., 201311). Предложени са и
други такива инструменти (Iwanami, 200112; Reynoldsи
et al., 2004 24).
Докладва се начало на полидипсийна
симптоматика след дългогодишно лечение с
типични невролептици (Londrillo et al., 2011 16).
Според други данни, както при типичните, така и
при атипичните невролептици съществува риск от
полидипсия и хипонатриемия (Meulendijks et al.,
2010 17). Открива се (Lange-Asschenfeldt et al., 2013

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3)
) по-честа и по-тежко изразена хипонатриемия при
лицата приемащи първо поколение антипсихотици,
отколкото при тези, приемащи препарати от второ
поколение. Същевременно, случаи на полидипсия
при психиатрични пациенти са докладвани още
преди появата на невролептици (Ferrier, 1985 7; по
Oades, Daniels, 1999 19). По данни на Oades, Daniels,
1999 19, пациенти с шизофрения в пристъпен период,
независимо дали с актуален халюцинаторнопараноиден синдром, или психотични пациенти, но
без параноидна симптоматика, приемат 2 – 3 пъти
повече течности от лицата с обсесивно компулсивно
разстройство или лицата от контролната група.
Описани са и случаи на полидипсия при алкохолно
отдръпване, като употребата на алкохол е заменена от
приема на други течности (по Quinn et al., 201222).
Едно от обясненията за появата на полидипсия
се свързва с допаминова свръхсензитивност, при
която състоянието на хипердопаминергия води до
повишаване на жаждата (Bhatia et al., 2017 2; Gill,
McCauley, 2015 9; Londrillo et al., 2011 16; Oades,
Daniels, 1999 19; Perestrelo, Teixeria, 2016 21). Често е
мнението, че такова състояние се развива след години
на излагане на типични невролептици (Adetoki et
al., 2013 1; Ko et al., 2015 13; Londrillo et al., 2011 16;
Perestrelo, Teixeria, 2016 21). Според друго обяснение
приемането на течности има за цел да противостои
на антихолинергичните странични ефекти на
медикаментозната
терапия.
Друго
обяснение
предполага малфункция на таламичния център на
жаждата, като продължителната употреба на големи
количества вода се последва от промяна в регулацията
на хипоталамично-хипофизната ос, водеща до
промени в секрецията на антидиуретичен хормон
(Perestrelo, Teixeria, 2016 21). Такава промяна може
да се породи и при хипоталамичналезия в центъра
за жажда като следствие на автоимунно заболяване.
Според друго предположение, самата психоза води до
промени в регулацията на антидиуретичния хормон,
откъдето се поражда полидипсия (Iwanami, 2001 12).
Според една по-скорошна хипотеза, към приема на
течности се развива зависимост, тъй като афинитетът
на опиоидните агонисти спрямо техните рецептори се
повишава многократно (Greendyke et al., 1998 10; Ko et
al., 2015 13).
Като рискови фактори са предложени мъжки
пол, тютюнопушене, злоупотреба с кофеин, лечение
с антихолинергични препарати, злоупотреба с
психоактивни вещества, европеидна раса, повишена
тревожност, афективни флуктуации, умствена
изостаналост (Adetoki et al., 2013 1; de Leon et al., 1996
5
; Iftene et al., 2013 11; Iwanami, 2001 12; Leadbetter et al.,
1994 15; Londrillo et al., 2011 16).Като рисков фактор се
добавя (Ifteneи et al., 2013 11) и неидентифицирането
от самия пациент на ексцесивния прием на течности,
като се приема, че пациентите имат нисък инсайт
относно възможните усложения вследствие на приема
на течности. Връзка между изявите на полидипсия
трябва да бъде потърсена и с продължителността на
заболяването, продължителността на ексцесивния
14

прием на вода, честотата на хоспитализациите, пол и
др. Коментират се и промени като минимален отговор
на невролептици, увеличени вентрикули, по-чести
прояви на късни дискинезии (Reynolds et al., 2004 24).
Същевременно, като рисков фактор за развитие на
хипонатриемия се определя женският пол (LangeAsschenfeldt et al., 2013 14).
Описани са различни медикаментозни
стратегии, повлияващи ексцесивния прием на
течности. Като основни медикаменти се докладват
clozapine, ниски дози risperidone, ниски дози
olanzapine и haloperidol (Bhatia et al., 2017 2; Canuso,
Goldman, 1999 3; Fuller et al., 1996 8; Londrillo et al.,
2011 16; Perestrelo, Teixeria, 2016 21; Sawant et al., 2015
26
).Някои автори (Iwanami, 2001 12) коментират, че
при лицата с полидипсия се изисква медикаментозна
терапия в по-високи дози, отколкото при лица
без такава. Авторите откриват и повече случаи с
полидипсия сред тези, приемащи антиепилептична
или антипаркинсонова терапия; при лица, приемащи
chlorpromazine,
levomepromazine.
Повечето
цитирани изследвания спрягат clozapine като водещо
средство за повлияване на психогенна полидипсия,
хипонатриемия или и двете, като повлиява усещането
за жажда. Съобщава се (Volpe et al., 2005 29) за
пациент с резидуална шизофрения, при когото 350 mg
clozapine повлияват търсещото течности поведение и
подобряват негативната симптоматика, като за 21 дни
количеството на приемани течности се възстановява
до 2л / дн. Описани са (Leadbetter et al., 1994 15)
подобрения на 8 пациенти, чието средно количество
изпивани течности е 6,67 л / дн., докато след лечение
с clozapine то спада до 4,66 л / дн. Съобщава се
случай (Verghese et al., 1996 27), при който лечението
със 100 mg clozapine рефлектира в нормализиране
на хипонатриемията и хипоосмоларитета на 4-тата
седмица от лечението, а на полидипсията едва на 12тата, без да се наблюдава подобрение в симптомите
на психозата. Същите автори съобщават за случаи
на неповлияване или частично повлияване на
полидипсийните симптоми при лечение с clozapine.
Perestrelo, Teixeria, 2016 21 съобщават за добро
повлияване при пациентка с доза 400mg clozapine.De
Leon, 2003 5 съобщава за влошаване на симптоматиката
на пациенти, след като са превключени от clozapine на
друг атипиченневролептик.
Çavuş et al., 2014 4 съобщават за подобрение
при пациент, лекуван с 20 mg olanzapine, като приемът
на течности е недоброволно ограничен до 1л. дневно.
Sawant et al., 2015 26 докладват пациент,
употребяващ около 12 – 13 л. вода дневно, при
когото се наблюдават единствено хипонатриемични
изменения. Авторите съобщават за подобрение в
полидипсийната симптоматика след третиране с 4 mg
орален risperidone, но спрямо агресивните прояви;
едва след прилагане на 6 курса ЕКТ състоянието се
подобрява значително.Rao et al., 201123 докладват
пациентка, която употребява ежедневно около 8
л. течности, която за 6 седмици се повлиява добре
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при лечение с 6 mg risperidone. Обратно, Virk et al.,
2016 28 съобщават за разгръщане на полидипсийна
симптоматика след 2 mg risperidone при пациент с
кататонна шизофрения, което налага прекратяване на
медикамента, а подобрение се наблюдава едва след
включване на clozapine и достигане до дневна доза от
100 mg.
Други стратегии включват clonidine или
enalapril (Greendyke et al., 1998 10; Leadbetter, 1994
15
; Londrillo et al., 2011 16; Verghese et al., 1996 27),
demeclocycline, propranolol, naloxone, captopril (Ferrier,
1985 7; Leadbetter, 1994 15; Verghese et al., 1996 27).
Идеята за използване на propranolol произлиза
от факта, че като β-адренергичен рецепторен
антагонист той блокира isoproterenol-a, който се явява
β-адренергичен агонист и за който се знае, че може да
провокира употреба на течности; освен това понижава
употребата при лабораторни животни (Verghese et al.,
1996 27).Друг вариант предполага използването на
ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори).
Цитирани са случаи, при които captopril и enalapril,
при взаимодействие с невролептик значително подобряват полидипсийната симптоматика (Verghese et
al., 1996 27), въпреки че са описани случаи, при които
липсва подобрение (Lange-Asschenfeldt et al., 2013
14
). Докладвани са случаи и на добро повлияване от
опиатния антагонист naloxone (Verghese et al., 1996 27).
Добра стратегия за повишаване на нивото
на натрий се явява включването на водно-солеви
разтвори.
Не се препоръчва използване на литий, тъй
като блокирането на антидиуретичния хормон може
да доведе до вторична полидипсия, а освен това да
има нефротоксичен и тиреотоксичен ефект (Londrillo
et al., 2011 16; Perestrelo &Teixeria, 2016 21; Verghese et
al., 1996 27). Могат да бъдат използвани и таблетки
натрий. Lange-Asschenfeldt et al., 201314 откриват
по-сериозно снижение на нивата на натрий при
използване на venlafaxine.
Прекалено бързото повишение на натрий
(>10 mmol/l за 24ч.) след ограничаване на водния
прием може да доведе до псевдобулбарни парализи,
квадрипарези, мутизъм и припадъци, дължащи се на
осмотичнатадемиелинизация. Докладвани са случаи
на демиелинизация, когато корекцията превишава
12 mmol/l за 24ч. и по-малко на брой такива, когато
корекцията превишава 9 mmol/l за 24ч.(Penders et al.,
2015 20; по Quinn et al., 2012 22).

Описание на клинични случаи
В остро женско отделение към стационара
на ЦПЗ-Пловдив са наблюдавани следните типични
случаи на психотична обсесивна полидипсия при
диагностицирани шизофренно болни пациенти през
последните три години.
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Пена, 60 години
История на болестта: Касае се за жена на
60 годишна възраст, с поредна хоспитализация в
психиатрично заведение. Психичните проблеми
датират от 1979 г., когато след проблеми от семеен
характер станала потисната, без желание за нищо,
извършила суициден опит със селскостопанска отрова,
била реанимирана в КАРИТ, след което приведена
в ПК към ВМИ – Пловдив. Била неспокойна,
агресивна, изпитвала страх, чувала гласове със
заповеден характер. Лекувана с невролептици и
електроконвулсивна терапия около 6 м., изписана
апсихотична. Следват множество хоспиталиции
с обостряне на халюцинаторно-параноидната
симптоматика. През 2007 г. лекувана с параноидноафективна (маниоподобна) симптоматика. След
изписването приемала рисполепт и финлепсин.
През 2009 г. проведено стационарно лечение по
повод хипохондрична и параноидно-депресивна
симптоматика. Била напрегната, конфликтна с
близките си, вечер не спяла, движела се безцелно,
страхувала се, че има лоша болест, че е увредила
органите си, пиейки много лекарства и ще умре.
Поредни хоспитализации през 2011 г., 2014 г., изписана
апсихотична с рисперидон и модитен депо. След
изписването без данни за провеждане на амбулаторни
прегледи в ЦПЗ – Пловдив. През 2016 г. поредно
влошаване на състоянието: чувала гласове, страхувала
се, била много напрегната, нощем не спяла.
Придружаващи заболявания: артериална
хипертония, исхемична болест на сърцето , захарен
диабет – инсулинонезависим тип, обезитас 3 ст.;
Фамилна анамнеза: липсват данни за обремененост;
Рискови фактори: суициден опит със селскостопанска
отрова за минал период от време
Бележки на дежурния лекар при приемането:
Соматичен статус:
статус артериално налягане
180/100mmHg, Фр: 82 уд/мин., афебрилна. Неврологичен
статус: при приемането без категорични данни
за огнищна или общомозъчна неврологична
симптоматика. Психичен статус: в ясно съзнание,
с небрежен външен вид, психомоторно напрегната,
непоседлива, многословна, подозрителна; емоционално
– тревожна, с чувство за застрашеност; споделя
вербални слухови измами; мисловно ускорена,
разкъсана, паралогична; налице са суицидни мисли и
намерения; липсва съзнание за болест.
От параклинични изследвания: кръвна захар
– 13.7, измерена с глюкомер.
Приемна и предварителна клинична диагноза:
F 20.0 Параноидна шизофрения.
Проведено наблюдение и лечение:
При приемането пациентката е медицирана
с амп. халоперидол 5мг/мл, диазепам 10мг/2мл и
е дадена тб. акинестат. Видно от рапорта вечерта:
спокойна до 04:30ч., когато е измерено артериално
налягане 180/100mmHg, дадена е тб. хлофазолин,
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след което била забелязана да се „налива“ с вода
и да повръща. Твърди, че така се „прочиства от
натравянето с лекарства“. В 06:30 ч. артериално
налягане 170/100mmHg. На визитация в 08:30 ч. е
отпусната в леглото, осъществяването на контакт
е невъзможно, реагира на болкови дразнители. Не
е медицирана сутринта. По време на прегледа е
регистриран епилептичен припадък с характеристика
на генерализиран тонично-клоничен (пяна на устата,
цианоза, конвулсии на крайниците). Направена амп.
диазепам 10мг/2мл и.м. Консултирана с интернист,
като при пристигането на последния отново е
регистриран епилептичен припадък със същата
характеристика, включен е венозен източник: NaCl
0.9% 500ml. След обсъждане с интернист и завеждащ
отделение, пациентката е извозена с екип на БМП.
Транспортирана до СВО, където са наблюдавани
още два пристъпа с характеристика на генерализиран
тонично-клоничен припадък, направени 2 амп.
диазепам и.в. и 1 амп. фенобарбитал и.м. След
консултация с интернист, невролог и проведен КАТ
на ГМ приета в Нервна клиника за диагностично
уточняване и терапевтично поведение. От епикризата:
пациентката е постъпила в сопорозно състояние, с
хипотония на четирите крайника. По-късно възвърнала
съзнание, психомоторно неспокойна, с агресиви
отреагирания, с неколкократни обилни повръщания с
кафяво-червеникави материи. По време на престоя в
Нервна клиника не са наблюдавани други епилептични
припадъци. От обективното неврологично изследване
не се установява общомозъчна неврологична
симптоматика. Проведеният КАТ на ГМ без данни
за огнищни лезии. ЕЕГ не установява огнищна или
пароксизмална болестна активност. На база анамнезни
данни, динамика на неврологичната симптоматика в
клинични условия, образните изследвания, ЕЕГ, както
и лабораторните показатели, е приета диагнозата
Остър симптоматичен епилептичен статус, гранд
мал , най-вероятно провокиран от изразената
хипонатриемия.
Костадинка, 52 години
История на болестта: Жена на 56 г.,
с поредна хоспитализация в ЦПЗ – Пловдив.
Психичното заболяване се проявява от 1996г., когато
става напрегната, усеща необичайно затопляне на
дланите, твърди, че е свързана мисловно с чужд
разум, че е екстрасенс, наследница на Ванга. Смята,
че близки ще й навредят, чува гласове. Проведено
лечение с халоперидол, с добър ефект. Втори
пристъп с параноидна симптоматика през 2000 г.,
лекувана амбулаторно. От 2002 г. е регистрирана
тежка екстрапирамидна симптоматика, поради което
невролептикът е заменен с лепонекс. Приема редовно
поддържаща терапия, като е отбелязан продължителен
период с тревожно-хиподепресивна симптоматика.
Оттогава се очертават пристъпи, за които е лекувана
стационарно в структурите на ЦПЗ (2003, 2004 и

2006 г. с параноидно-депресивни картини, 2007 г.
с халюцинаторно-параноидна симптоматика). За
периода 2007-2012г. на фона на поддържаща терапия
със зипрекса се чувства добре, справя се с домашните
си задължения. Междувременно е установена
артериална хипертония, медикаментозно поддържана.
Следващи хоспитализации: пролетта на 2012 г. с
обострена халюцинаторно-параноидна продукция
и есента на 2013 год. с параноидно-депресивна
клинична картина (проведени 8 сеанса. ЕКТ).
Повод за настояща хоспитализация:
Влошаването е от 2-3 седмици: станала много
тревожна, изпитвала страхове от хората, че я
коментират, мислели й лошото, страхувала се за
живота на близките си. Направен опит за амбулаторно
овладяване чрез корекция на терапията, но
неуспешен, поради което е насочена към отделението.
Придружаващи заболявания: артериална хипертония.
Фамилна анамнеза: без категорични данни за
фамилна обремененост. Бележки на дежурния лекар
при приемането: Соматичен статус: нормостеничен
хабитус, добра охраненост; без доловими патологични
отклонения от страна на вътрешни органи;
артериално кръвно налягане 110/70mmHg, пулс
72уд/мин. Неврологичен статус: без категорични
данни за огнищна или общомозъчна неврологична
симптоматика. Психичен статус: психомоторно
видимо спокойна, вяла, с редуцирана жестомимика;
неохотно контактна, като в хода на разговора става
по-информативна, но с разнопланови отговори;
ориентирана; споделя слухови сетивни измами с
императивен характер; налице е висок суициден
риск; емоционално – парадистимна, с елементи на
амбивалентност, анхедония; астено-хипобулична;
мисловен процес: неравномерен по темп, с параноидни
идеи за отношение, въздействие и малоценностна
нагласа; памет и интелект: болестно ангажирани. От
параклинични изследвания: пълна кръвна картина
и биохимия (ASAT, ALAT) в референтни стойности,
кръвна.захар: 6.6. Приемна и предварителна клинична
диагноза: F 20.0 Параноидна шизофрения.
Проведено наблюдение и лечение:
Започната терапия с амп. халоперидол
15мг/дн, акинестат 6мг/дн и хлопротиксен тб. 1-12 и собствена антихипертензивна терапия (сартег
160 мг. 1/2 тб. сутр., индипам СР 1,5 мг. 1 тб. сутр.,
пропранолол 3 по 1/2; агапурин СР 400 мг. 1 тб. сутр.,
аспирин прот. 1 тб. веч.). Представя се напрегната,
мрачно-застинала, със селективни отговори и
впечатление за диссимулация на халюцинаторнопараноидни изживявания. На третия ден към 11 ч.
е измерено алтериално налягане 190/100, дадена
допълнително тб. нитролонг (по препоръка от
интернист). В 13 ч. започва обилно да повръща
вода (по сведение от друга болна изпила наведнъж
около 2 л. вода). В 13.30 ч. наблюдаван епилептичен
припадък с характеристика на гранд мал. Направена
амп. диазепам и.м., без да възстанови съзнание. В
15.05 ч. прави втори гранд мал пристъп, с последващи
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генерализирани миоклонични потрепвания. Повикан
консултант невролог. В 16 ч. в присъствието на
консултанта прави трети генерализиран тоничноклоничен припадък. В 16.30ч. след амп. диазепам
и.в. и 0,250 мл. манитол и.в., на фона на артериално
налягане 130/85, остава в коматозно състояние. В
17.30ч. чрез БМП насочена към спешен сектор на
УМБАЛ „Св. Георги“ за КАТ на ГМ. Състоянието и
е преценено като остър симптоматичен епилептичен
статус.
Мирослава , 24 години
История на болестта: Родена със секцио
(майка с невролептично лечение през бременността).
Отраства във фрустрираща среда. Характерово
очартана като кротка, необщителна. Заболява в
началото на 2005 г. (на 17г. възраст), когато спира
да ходи на училище, споменавава, че съучениците
й се подиграват, самоизолира се, изказва опасения
от психично заболяване, усеща въздействия, има
нелогични изказвания. Хоспитализирана и лекувана
за първи път в психиатрична клиника на ВМИ през
2006 г. с халюцинаторно-параноидна симптоматика,
в 2007 г. са добавени суицидни идеации, 2008 г. е
с негативна симптоматика. Заболяването приема
непрекъснат ход, с ограничаване на контактите
и интересите. От края на 2012 г. е с прогресивно
влошаване със занемаряване на хигиената, оскъдно
хранене, безсъние, неясни страхове. През последните
дни става много неспокойна, не спи, не се храни.
Отказва да посети психиатър.
Придружаващи заболявания: не съобщава.
Фамилна анамнеза: майка с психично заболяване
(починала след суицид). Соматичен статус:
астеничен хабитус, силно редуцирана подкожна
мастна тъкан, с бледи кожа и видими лигавици,
артериално налягане 100/60mmHg, ритмична
сърдечна дейност 72 уд./мин. Неврологичен статус:
без данни за огнищна или общомозъчна неврологична
симптоматика. Психичен статус: психомоторно
напрегната, навремена с недоумяващ поглед, с
глуповата усмивка, нецеленасочено контактна,
ориентирана всестранно; със слухови сетивни измами;
емоционално подчертано паратимна, нерезонираща,
хладна; парахипобулична; мисловният процес е
непоследователен, паралогичен, с патологични
припознавания и впечатление за диссимулация на
параноидни налудности; недооценъчна, некритична.
Параклиничен минимум в референтни граници.
Приемна и предварителна клинична диагноза: F20.01
Параноидна шизофрения – епизодично протичаща, с
прогресиращ дефицит.
Проведено наблюдение и лечение:
Започнато лечение с халоперидол амп. 2х1
и.м., диазепам 1амп. и.м., акинестат 2х1тб. През
първата седмица от приемането е с дезорганизирано
поведение, неподчиняема, с агресивна готовност.
Постепенно психомоторната възбуда се овладява,
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става по-спокойна, но през по-голямата част от
денонощието се залежава, ограничено контактува
с персонала и останалите болни, не поддържа
лична хигиена. Продължи лечението с инвега 6 мг/
дн, антиалерзин 2х1тб. и коректор. С оформяща се
негативна симптоматика, емоционално нивелиране и
напредваща емоционално-волева промяна. Увеличена
е дозата на инвега до 9 мг/дн и акинестат 4 мг/дн, като
продължава да е аутистично вглъбена, с формални,
стереотипни, избягващи отговори, подчертано
паратимна. На шестия ден настъпва рязко влошаване,
като започва да пие много вода с последващо
многократно повръщане, към 15:00 ч. са наблюдавани
клонични пристъпи с последваща генерализация
към гранд мал. Направена амп. диазепам и.м. При
сравнително стабилна хемодинамика остана в
сопорозно състояние. Консултирана с невролог и
насочена към УМБАЛ „Св. Георги“. Приведена в
нервно отделение, от там в токсикология (с диагноза:
кома с неуточнен произход). След стабилизиране
на соматичното състояние е върната в отделението.
Направен КТ на ГМ: „без паренхимни нарушения“.
При следваща хоспитализация с неясен спомен за
влошаването, с налудни интерпретации за периода на
водната интоксикация „на цигарите пише, че убиват...
пих много вода, за да се прочистя”.
Лиляна , 31 години
История на болестта: Постъпва за първи
път в ЦПЗ, но за втори в психиатричен стационар.
Без данни за отклонения в преморбидното развитие,
със средно образование, работила като свързочник.
Характерово: срамежлива, но общителна и решителна.
Разведена, с едно дете, живее с майка си и втория й
съпруг. Дебют на заболяването в 2014г. (на 28 г.в.),
когато след финансови притеснения става напрегната,
с неадекватно поведение, говорела несвързано, имала
агресивни прояви. Хоспитализирана в психиатричната
клиника на ВМА – София, изписана с диагноза остро
психотично разстройство с шизофренни симптоми.
Амбулатолно проследявана, приемала оланзапин
и депакин, които самоволно прекратила, поради
нежелани лекарствени реакции. През м. юни.2016 г.
доведена от БМП. През последните 2-3 дни станала
неспокойна, слушала високо музика, на времена
била объркана, пиела големи количества вода (над 3
л.). По сведения от майката през последните няколко
месеца посещавала диетолог, спазвала хранителен
режим (консумира предимно картофи и яйца), не е
приемала медикаменти. Отрича употреба на алкохол
и психоактивни вещества.
Придружаващи заболявания: не съобщава.
Фамилна анамнеза: отрича психични заболявания.
При приемането: Соматичен статус: без данни
за придружаващи минали соматични заболявания.
Неврологичен статус: без данни за огнищна
неврологична симптоматика. Психичен статус:
психомоторно напрегната, нецеленасочено контактна,
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ориентирана всестранно; с косвени данни за слухови
сетивни измами; емоционално тревожна, с чувство за
застрашеност, паратимна; парабулична; мисловният
процес е неравномерен, разкъсан на големи интервали,
паралогична, символни тълкувания, ехолалия, с
впечатление за диссимулация на идеи за въздействие,
овладяност и увреда; некритична. Параклинични
изследвания: завишени стойности на трансаминази,
хипокалиемия. Приемна и предварителна диагноза F
23.1 Остро полиморфно психотично разстройство с
шизофренни симптоми.
Проведено наблюдение и лечение:
При постъпване: дезорганизирано поведение
с нелепи прояви (пие големи количества вода,
предизвиква повръщане, разлива вода, удря се с юмруци
по гръдния кош), паралогични изказвания, психотична
продукция. Започва терапия с амп. халоперидол 10 мг/
дн, тб. акинетон 4 мг/дн, амп. диазепам 10 мг/веч. От
2-я ден след падане на земята, с бледа изпотена кожа,
обилна вегетативна симптоматика, при стабилни
хемодинамични показатели (артериално налягане
110/75; пулс 80уд/мин) се вкл. реанимационна терапия
с глюкозни-солеви разтвори с ноотропни средства
и витамини. Направени контролни параклинични
изследвания: трансаминази до трицифрени стойности,
хипокалиемия. След осъществени консултации
с интернист, гастроентеролог и инфекционист,
хоспитализирана в ГЕО на МБАЛ „Пловдив“ за
диагностично уточняване. По време на престоя там
става неспокойна, с агресивни прояви, на моменти не
познава близките си, говори несвързано, пие големи
количества вода или се залива с нея, отказва да
приема лекарства. Хоспитализирана в психиатрична
клиника на Александровска болница - проведена ЕКТ
и медикаментозно лечение. Изписана апсихотична.
След психотичния епизод споделя „…пиех много
вода, защото исках да отслабна, а съм чувала, че като
пиеш повече вода не ти се яде...”
Дискусия и изводи
Ексцесивната полидипсия като симптом при
пристъп на диагностицирани психично болни пациенти
с tизофрения е белег за тежест на заболяването с
висок риск от развитие на усложнения. Причината
е остро настъпване на хипонатриемия в резултат на
приема на големи количества вода за кратко време.
Най често причините за това са наличните мисловни
разстройства, но сме наблюдавали и халюцинаторна
симптоматика.
Последващата
хипонатриемия
предизвиква общо клетъчно набъбване поради
навлизане на водата от хипотоничното извънклетъчно
към вътреклетъчното пространство, следвайки
осмотичния градиент. Симптомите са предимно
неврологични поради развитието на мозъчен
оток за по-малко от 48 часа. Бързо настъпваща
хипонатриемия с увеличение на интерстициалното
налягане води до движение на извънклетъчната
течност и електролити от извънклетъчното

пространство към цереброспиналната течност, и
след това към системното кръвообращение. Това
се последва и от излизане от мозъчните клетки на
основни вътреклетъчни йони – Na+, Cl-, K+. При
наличие на хипонатриемия се активират натриевите
каналчета, които са непосредствено свързани със
свръхвъзбудимостта на мембраната на невроналните
клетки. При генериране на възбуда, тя генерализира
и това е механизмът на тонично–клоничните
гърчове, които са наблюдавани. При задълбочаване
на нарушенията може да се достигне до вклиняване,
кома и смърт.
Компулсивният прием на течности е сериозен
проблем в периодите на обостряне при болни с
шизофрения. Вероятно съдържанието на мисловните
разстройства при шизофренни пациенти с полидипсия
варират в широки граници, което налага провеждането
на системни проучвания в тази област. С оглед
превенция на усложненията на острата полидипсия в
психиатричен стационар е възможно прилагането на
определени стъпки:
 Описание на моделите на прием на течности.
 Ограничаване на приема на течности. В този
аспект трябва да се следи дали пациентът не се
опитва скришом да се презапасява с течности
в съдове, които скрива. При нужда може да
се наложи забрана върху притежанието на
съдове (чаша, бутилка) в стационара.
 Проследяване на диурезата.
 Периодично измерване на нивата на натрия.
Мониторинг на състоянието не може да се
осъществи в условията на психиатричен
стационар – едновременно изследване на кръв
и урина, осмолалитет, натриева концентрация
да се изследват в една и съща проба урина
и др., поради което се препоръчва спешна
консултация с други специалисти.
 Мониториране на телесното тегло поне два
пъти дневно (промените в телесното тегло
могат да помогнат за измерване на промените
в нивото на натрия) Смята се, че телесното
тегло на пациента не би следвало да варира с
повече от 1,2% дневно. При по-големи дневни
отклонения би следвало да се обмисли
поставянето на пациента под активно
наблюдение и проследяване на приема на
течности (по Verghese et al., 1996 27).
 Активно наблюдение на поведението на
пациента, за да се избегнат ексцесивни нелепи
поведенчески прояви като пиене на вода от
тоалетната, приемане на урина или други
поведения, целящи набавяне на течности.
Освен това, трябва да се вземе предвид, че
в повечето случаи пациентите се опитват да
скрият ексцесивния прием на течности.
 Оценяване на актуалния психиатричен статус
и възможната връзка на компулсивното пиене
на вода с тежка тревожностова и / или налудна
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симптоматика.
При нужда, да се извършва невропсихологична
оценка на когнитивното функциониране на
пациента.
Засилено наблюдение на пациента поради
възможно развитие на хипотермия.

Освен медикаментозната терапия, съществува
и други мерки за ограничаване и подобряване на
състоянието на полидипсия:
 Включване на интравенозна инфузия на 150 мл
3% хипертоничен разтвор на NaCl или негов
еквивалент за 20 минути (1D). Лечението на
пациентите с тежка клинична картина да се
провежда в условия, позволяващи стриктен
лабораторен и клиничен контрол (по стандарт
лечение хипонатриемия).
 Като част от превенцията за ограничаване на
приема на вода в някои държави използват
жетонна системи.
 Предоставяне на вода по график.
 Психообразователни занимания.
 Поведенчески подход (обучение на пациента
в самонаблодение и самопроследяване на





приема на течности; опити за понижаване на
употребата на никотин; на пациента могат да
бъдат предоставяни по-големи привилегии
при спазване на препоръките на лечението).
Индивидуални и групови психотерапевтични
занимания за идентифициране на проблема,
запознаването с него и откриването на начини
и форми за справяне.
Подобно на жетонната система, посредством
използването на възнаграждения или
ограничения поддържането на определено
тегло с ниски вариации може да бъде
възнаграждавано с определени привилегии,
които да мотивират пациента в по-голяма
степен, отколкото приема на вода.

Обсесивнатаполидипсия е признак за
тежестта на пристъпа.
Мониториране на пациент с тежка степен на
хипонатриемия, като усложнение на ексцесивната
полидипсия не може да се осъществи в условията на
психиатричен стационар. Остава актуален въпросът
за лиезон психиатрия, т.е. психиатрия, свързваща
случая с останалите домейни на медицината.
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Ранна интервенция, превенция и рехабилитация на психично
разстройство при жени с бременност и след раждане
Росица Владимирова, Весела.Стоянова , Стефан Кръстев, Вихра.Миланова
Клиника по психиатрия, Университетска многопрофилна болница “Александровска“ – София

Справянето с психичните разстройства през бременността и след раждане е сложна задача, защото
изисква балансиране на рисковете и ползите от намеса или ненамеса, свързана с прилагане или не на лечение,
както за майката, така и за плода.
Значимостта на проблема изисква осигуряване на безопастност и протекция за намаляване на влиянието
на рисковите фактори, както в краткосрочен, така и в дългорочен план. Наличието на добре аргументирани,
индивидуални, според конкретните потребности, програми за психопрофилактика на жените ще осигури
адекватно обучение и знания за ранно разпознаване симптомите на болест, което ще помогне за по-добра
превенция и намеса по време на бременност и пуерпериум.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3):242-248.
Ключови думи: бременност, психоза, превенция, психопрофилактика

Early intervention, prevention and rehabilitation of mental disorder in
women in pregnancy and post partum
Rositsa Vladimirova, Vesela Stoyanova, Stefan Krastev, Vihra Milanova
Psychiatric Clinic, University Hospital “Alexandrovska” – Soﬁa

Management of mental disorders during pregnancy and after birth is a complicated task due to the need of
balancing risks and benefits of interference or non-interference in regard to implementation of treatment – to the mother
or to the child or fetus
The importance of the problem demands assurance of safety and protection for minimization of risk factors in
short-term or long-term aspect. Availability of well grounded, individualized and focused on concrete needs programs for
psychoprophylactics of women during pregnancy and after birth will provide adequate education and knowledge for early
symptoms’ registration – which is helpful for better prevention and for interference during pregnancy and in puerperium.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(3): 242-248.
Keywords: pregnancy, psychosis, prevention, psychoprophylactics.

ВЪВЕДЕНИЕ
Бременността е значимо житейско събитие
за всяка една жена. Това е времe, което може да
бъде свързано с радост и очакване, но може да бъде
време на стрес и изтощение. Отглеждането на дете е
предизвикателство само по себе си.
Комбинацията от физиологични и житейски
проблеми може да доведе или до поява на психична
болест, или до влошаване на вече съществуващо
психично разстройство (Lancaster et al., 2012 10).
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Закрилата на бременните жени и майките
е регламентирана в българското законодателство. В
Закона за здравето 4 е записано че „Бременните жени
и младите майки са с приоритет при получаването на
медицинска помощ” (член 81 ал.2/ т.2; чл.126 ал.1/т.5;
чл.127,ал.2 )
Всяка жена която има проблеми с психичното
си здраве има:
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1.
2.

3.

Право на информиран избор по всяко време
Право на избор, кой да следи протичането
на бременността, като в екипа трябва да
има задължително ОПЛ, АГ- специалист,
психиатър, психолог или психотерапевт.
Право на информираност за всичко, свързано
с бременността и психичната болест.

Здравните дейности според Закон за здравето
127, ал.1 и 2 включват:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

4

психичните разстройства при жени с бременност и
след раждане.
Основана цел на програмата е


чл.

Промоция, насочена към запазване здравето
на жената и плода;
Профилактика на опасността от аборт и
преждевременно раждане;
Активно
медицинско
наблюдение
на
бременността, осъществявано на диспансерен
принцип от лечебните заведения за първична
и специализирана извънболнична помощ;
Пренатална диагностика и профилактика на
генетични и други заболявания при условия и
по ред, определени с наредба на министъра на
здравеопазването;
Осигуряване на оптимална жизнена среда за
родилките и новородените;
Диспансерно наблюдение и здравни грижи за
родилката и детето;
Свободен достъп на бременната или родилката
до лечебни заведения за специализирана
извънболнична и болнична помощ при
състояния, застрашаващи бременността и
здравето на майката и плода;
Право на избор от бременната на лечебно
заведение за болнична помощ при раждане.
Обучение по хранене и грижи за новороденото

Според
публикуваните
последни
статистически данни, в периодите на бременност
и лактация 30% от жените развиват психози, а 38%
боледуват от послеродова депресия (Semple, Smyth,
2013 10).
Релевантни параметри за селекция на найдобрата клинична опция за лечение по време на
бременност и след раждане (лактация) на жени с
психоза са: еволюция на риска свързан с оценка на
феталната и неонатална експозиция: при ескалиране
тежестта на психичните симптоми – оценка на
риск / полза: внимателен избор на медикамент,
балансирайки профил на безопасност и ефикастност:
ранна интервенция и превенция (Carter et al, 2005 6)
ЦЕЛИ
Екип от психиатри към Психиатрична клиника
на Александровска болница работи по програма за
ранна интервенция, превенция и рехабилитация на





Да
дава
информация
за
необходимостта
от
мерки
за
превенция на психично болните
жени, които искат да забременеят;
Да посочи основните подходи и
мерки за превенция и намаляване
на последиците от психичното
разстройство;
Да обучава и подпомага пациентките
с психични заболявания в справянето
им с болестта в репродуктивния им
период;

Програмата за ранна интервенция и превенция
на психични разстройства при жени с бременност
и раждане е програма, която да подпомогне всички
специалисти по психиатрия да прилагат добри
практики, да работят заедно и да обменят опит
(Владимирова, 2014 1)
В програмата е застъпена и информация
насочена към жените с психични проблеми които
искат да забремененят.
ПРОГРАМА ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ,
ПРЕВЕНЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА ПСИХИЧНО РАЗСТРОЙСТВО ПРИ
ЖЕНИ С БРЕМЕННОСТ И СЛЕД РАЖДАНЕ
Нива на превенция ¹ се осъществяват на
няколко етапа, като всяко ниво има конкретна цел и
задачи. Първите две равнища на превенция представят
обичайно възприетия смисъл на термина превенция.
Третото равнище е тясно свързано с лечебните
подходи за предотвратяване или ограничаване на
последиците в резултат на болестта.
I.

Приоритет на програмата са:




Жените, които имат вече история за
психично разстройство и искат да
бъдат майки;
Жените, които по време на своята
бременност и раждане отключват за
първи път психично разстройство;

При жени с история на психично заболяване,
плануването на бременност предварително се
предпочита пред неплануваната бременност (Semple,
2013 10). Всяка жена във репродуктивна възраст, която
се лекува, трябва да бъде предупредена за риска от
предстояща бременност. Ролята на специалист –

243

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3)
психиатър, както и на специалиста който ще се грижи
за предстоящата бременност е от значение.
В програмата се включват всички нива на
превенция, както и контрол на раждаемост, нежелани
бременности, безплодие.
II.

Контрол на раждаемостта

Осъществяването на контрол на раждаемостта
за пациентките с психични заболявания не се различава
от обичайните подходи в гинекологичната практика.
Всички контрацептивни мерки са подходящи. Що се
отнася до хормоналните медикаменти в таблетарна
форма, рискове от нежелани реакции съществуват при
всички жени, особено когато те са пушачки. Важното
да се говори открито за тези проблеми и да се
търсят решения в сътрудничество с партньора, ако е
необходимо, с помощта и на медицински специалисти.
Психичната болест е причина за нежелани
бременности, преждевременно раждане и аборти,
като често нежеланата и непредвидена бременност
може да бъде риск за отключване на психоза след
раждането (Rumans et al., 2006 9).
За превенция на нежелана бременност
е
необходимо
ползването
на
съвременни
контрацептивни методи, като противозачатъчни
импланти, вътрематочни средства – спирали,
песари, противозачатъчни пластири. Повечето от тях
осигуряват над 99% защита.
Жени, които дълго време нямат деца и се
решават да заченат чрез репродуктивни методи „инвитро“ също са рискови за отключване на психично
разстройство – психологичните проблеми често
прерастват в психично разстройство, а това може да
даде отражение и върху самия процес на оплождане.
Очакването на забременяване, стресът водещ до
висока степен на тревожност и депресии са фактори,
които причиняват неплодовитост. Към това се добавя
и справянето със страничните ефекти от процеса
„ин-витро“ забременяване. Специално в областта
на репродуктивната психиатрия към третичната
превенция принадлежат подходи, свързани с
намаляване на вредите от психичната болест.
III.

Превантивни стратегии

Включват различни елементи, които са
съобразени с наличие на психично разстройство
преди или отключено по време на бременност:
За осъществяването на превенция на жените
с психична болест, които искат да забременеят и да
родят, е необходимо да се оцени нивото на риска,
свързан с предстоящата бременност и наличието на
психична болест.
Необходимо е да има:
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период за планиране на бременността;











IV.

оценка на рисковите фактори, които могат
да окажат влияние върху психичното
разстройство;
идентифициране
на
съществуващите
протективни фактори и ресурси за справяне
с бременността и раждането;
планиране на периода за наблюдение и
необходимите процедурите, свързани с
протичане на бременността и раждането;
информация
за
терапевтичните
и
нетерапевтични алгоритми, които ще се
прилагат, с оглед протекция от психичното
разстройство; информация за краткосрочните
и дългосрочни ефекти при прилагане на
лечение и при неприлагане на лечение;
оценка на риска от усложнение на
бременността и раждането при влошаване
на психичното разстройство и изработване
на индивидуални аргументирани подходи
за скъсяване на продължителността и
намаляване на изразеността на болестните
прояви;
Подходи за осъществяване на оценка на
риска



Планирани дискусии с участието на жените и
техните партьори или съпрузи, като общият
принцип включва образователен подход и
даване на информация и дискусия чрез ясни
и неамбициозни послания, както и конкретни
съвети.
 Информацията трябва да е нова и актуална.
Най-важното е образователният подход да не
се прилага изолирано, а като част от по-широк
план, който да включва и други алгоритми.
 Прилагането му е съобразено според това
дали жените, които са бременни, имат опита
на психично боледуващи или се срещат с
психичната болест за първи път.
 Индивидуален подход към всяка жена,
включващ минимизиране на рисковете и
максимизиране на протективните фактори.
Първичната
превенция
предотвратява
развитието на психично разстройство, процес или
състояние, които все още не са възникнали.
Вторичната превенция има за цел да открие
и прекрати, или да модифицира към по-добро
развитието на болестта, процеса или състоянието във
възможно най-ранния момент.
Третичната превенция има за цел да спира или
забавя прогресирането на психичното разстройство
и последствията, въпреки че то продължава да
съществува.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3)
V.

Жени с начало на психичните проблеми по
време на бременност и след раждане

За жените, при които бременността и
раждането са свързани с начало на психична болест,
основен подход е образователният и включва
информация за рисковете и последиците от психичната
болест.
Основните пунктове включват:
 Информация за риска от психичното
разстройство (за наличие на ендокринни
ефекти, преждевременна родова дейност и
раждане, конгенитални малформации, невроповеденчески последствия).
 Информация за риска, при необходимост, от
прилагане на психофармакологични средства
(тератогенеза, перинатални усложнения,
спонтанни аборти, дългосрочни последици в
поведението и функционирането на детето).
 Информация за потенциалния негативен
ефект на психичното страдание на майката
след раждането и връзката й с детето, риска
от родителстването, качеството на брака или
съжителстването, взаимоотношенията между
боледуващата майка и семейството.
 Необходимост от проследяване на психичното
състояние по време на бременността и
периода след раждане, което може да
редуцира много от рисковете за влошаване.
 Необходимост
от
ранни
психични
интервенции и осигуряване на подкрепа за
майката чрез служби за подкрепа, кабинет
“майка-дете“ към Дневни психиатрични
центрове, телефон за кризисна интервенция,
доброволни групи за помощ.
VI.

Жени с предхождаща история за психично
заболяване и планирана бременност
Основните стъпки са:






Оценка качеството на възстановяване
от болестта. Периодът, необходим да се
удовлетворяват критериите за ремисия е
пациентката да има най-малко 6 месеца
до една година светъл период преди
забременяването.
Минимизиране на стреса и максимизиране на
подкрепата.
Обмисляне на риска и ползата от
продължаване или спиране на поддържащото
лечение. В първото тримесечие трябва да се
предпочита немедикаментозен алгоритъм
(психотерапия), а в последното тримесечие,
ако се налага лечение с медикаменти, дозите
да бъдат редуцирани. (Владимирова и съавт.,
2014 2 )

















При наличие на поддържащо лечение с
тимостабилизатори се препоръчва спирането
им и замяна с медикамент от групата на
атипичните антипсихотици с доказано
тимостабилизиращо действие.
Когато поддържащото лечение е с
антидепресанти е необходимо изборът да
бъде съобразен с профила на ефективност,
толерантност и безопасност.
Поддържащото лечение с антипсихотик по
време на бременност и след раждане може
да продължи, като изборът и дозата му са
съобразени с безопасност, толерантност и
ефективност.
Изработване на план за редовни прегледи
и контрол на състоянието и лечението,
като периодът на мониториране е по-чест в
първото и третото тримесечие и първите три
месеца след раждане.
Провеждане на психообучение преди и по
време на цялата бременност, с цел справяне
със симптомите на болестта, като в екипа
участва психолог.
Добро мониториране на бременността от АГспециалист и оценка на риска за износване на
плода.
При влошаване или рецидив на психичното
разстройство да се осигури протективна
среда – включително при необходимост
хоспитализация.
Избор на лечение, което да е ефективно,
безопасно и поносимо.

Третата по важност превантивна опция е
свързана с периода след раждането.
VII.

Жени в послеродови период

В послеродовия период е необходимо да
се осъществи наблюдение на състоянието, тъй като
хормоналните промени след раждането могат да
окажат неблагоприятен ефект върху емоционалната
стабилност на жената, още в първите 72 часа.








Ранна индентификация и оценка на
психичните промени още на първата седмица
след раждането;
Навременни интервенции и протекция
на първите две седмици до 6 месец след
раждането като поддържащото лечение е
препоръчително да се възстанови;
При наличие на клинични симптоми
на влошаване е необходимо оценка на
тежестта им и прилагане на лечение, а при
необходимост и хоспитализация;
Да се прецизира спирането на процеса на
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VIII.

кърмене ако се приемат медикаменти;
Процес на проследяване на състоянието,
което е свързано с адекватна емоционална и
професионална подкрепа;
При влошаване на психичното състояние
изискващо стационарно лечение,
да се
намали времето на сепарация на майката от
детето, тъй като връзката между майката и
детето в този период е значима и важна за понататъшното развитие на бебето.
Превенция и рехабилитация

Вторичната и третичната превенция не могат
да се разграничат дефинитивно от лечението.
В тези случаи лечението може да е равнозначно
на превенция в смисъл на предотвратяване на бъдещ
проблем, влошаване или усложнение.
„Ранна превенция“ и „ранно лечение“ често
могат да имат сходно съдържание и в съчетание се
наричат „ранна интервенция“.
По принцип превенцията е насочена към
група хора, а лечението е насочено към отделния
пациент (Миланова, 2006 3).
Необходимо е въвеждане на пакет от
лечебни, рехабилитационни и социални услуги, които
допълват традиционното амбулаторно лечение чрез
специализираните психиатрични практики.
Уместно е да се оцени нуждата от навременно
болнично лечение в психиатричните отделения,
клиники и болници при прилагане на нови модели
на работа – психологическа подкрепа и ангажиране,
обучение в умения за справяне и независимост
(Vladimirova et al, 2016 12)
Психосоциалната рехабилитация при жените
с психични заболявания включва развиване на умения,
усвояване на роли и придобиване на знания.
Прилагането й може да се осъществи в
лечебни заведения, дневни центрове, центрове за
социална рехабилитация и интеграция.
Рехабилитацията
е
неотделима
от
психологичната подкрепа за справяне, като подкрепата
се осъществява в хода на индивидуалната и групова
подготовка, с помощта на психолози и социални
работници.
Профилактиката на психичните разстройства
по време на бременност или след раждане включва
осигуряване на максимално добри условия на живот,
намиране на благоприятстващи фактори и стратегии
за предотвратяване или намаляване риска от поява на
психично разстройство (Howard et al., 2001 7).
Целесъобразно е профилактиката да започва
рано, особено в по-млада възраст на жените (особено
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при първораждащите), при рисковите групи жени, тъй
като периода на бременност и лактация играе не малка
роля за избухване или рецидив на вече съществуващо
психично разстройство (Berardi et al., 20025)
.
IX.
Клинични и терапевтични интервенции
Клиниката и интензивността на психичните
разстройства по време на бременност и след раждане
изискват в голяма част от случаите хоспитализация
поради необходимост от активно наблюдение и
лечение (Владимирова и съавт., 2014 2).
Хоспитализацията,
прилагането
на
медикамети и интензивните грижи са част от
изчерпателното
менажиране
на
психичното
разстройство по време на бременност или раждане.
Фокусът се поставя върху:
1.

Оценка на тежестта на психичното
разстройство.
2. Оценка на рисковете, свързани с бременността
и раждането.
3. Изработване на лечебно-диагностичен план
за овладяване на клиничните симптоми.
4. Необходимост от контрол на бременността и
послеродовия период чрез УЗД, консултация
с АГ специалист или при необходимост и
други специалисти.
5. Избор на медикамент, съобразен на първо
място с тежестта на психопатологията, с
профила на безопастност и ефективност и с
най-малка експозиция в плода.
6. Мониториране на виталните и жезнени
показатели както на майката, така и на плода.
7. Динамично проследяване на състоянието
чрез контрол на дозите на медикаментите или
терапевтичните интервенции.
8. Информиране на близките за хода на
бременността и психичното заболяване.
9. При необходимост от прилагане на ЕКТ –
мотивирано становище, оценка на риска и
ползата, информирано съгласие за лечение.
10. Оценка на риска от прилагането и
продължаването на поддържащата терапия
след овладяване на острото състояние, като
целта е нормално протичане на бременността
и раждането.
11. Осигуряване на адекватно извънболнично
наблюдение и грижа за бременната и
родилката, чрез проследяване и контрол на
терапията и психичното състояние.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЖЕНИТЕ С
ПСИХИЧНО РАЗСТРОЙСТВО, КОИТО ИСКАТ
ДА БЪДАТ МАЙКИ
Наличието на
психично заболяване и
приемът на медикаменти са важни фактори за
отлагане на бременност или страх от забременяване.
Втора по значимост причина е самоволното спиране
на поддържащото лечение. Във връзка с тези рискови
фактори е много важно да се спазват някои основни
препоръки и насоки за поведение:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Навременно консултиране, както с психиатър,
така и с АГ специалист за планиране на
бременност.
Наличие на поне една година, в която има
стабилност на психичното състояние
Жените с история за биполярно афективно
разстройство или депресия не трябва да
спират поддържащото си лечение преди
консултация с личния си психиатър
Оценка на всички рискови фактори, които
могат да окажат влияние на бременността.
Към тях спадат възраст – както на жената, така
и на партньора; наличние на психична болест
в семейството; семейна подкрепа; влияние на
значими психосоциални стресови фактори
(самотна майка, насилие в семейството, лоши
взаимоотношения); колебливо отношение
към бременността (желана или нежелана);
придружаващи
телесни
заболявания;
предходни аборти; злоупотреба с вещества.
Оценка на всички налични ресурси за
протекция – добра и подкрепяща семейна
среда, разбиране и съпричастие, финансова
стабилност, дом, добро телесно здраве на
жената, достъпна мрежа от социална подкрепа
и услуги (контакт със специалисти, акушергинеколози, психиатри, психолози, социални
работници и служби).
Адекватното протичане на бременността и
раждането са свързани с определяне срока
на наблюдение и честотата на консултативна
помощ. Проследяването от психиатър
трябва е регламентирано в здравните
нормативни документи и да е съобразено с
прегледите при АГ-специалист. Наличието
на екипна информираност на специалистите
по отношение на провежданото лечение
(прегледи и процедури) дава по-добра
сигурност на жената и предвидимост на
действията.
Лечебният план се дискутира, решението
се взема единствено от жената и нейното
семейство, като основният принцип е
запазване здравето на майката и на плода.
При вземането на решение трябва да се
оценява риска от негативните последици на

8.

9.

нелекуваното психично разстройство.
При висок риск от влошаване на психичното
състояние е необходимо да се осигури
протективна среда и адекватна намеса, с оглед
предотвратяване на последващи усложнения,
които могат да настъпят. Най-добрият начин
е оказване на специализирана помощ в
психиатрично заведение с налични ресурси, в
рамките на многопрофилна болница.
Непосредствено след раждането има риск
(особено в първите седмици) да се появят
колебания, лабилност и тревожност –
свързани със здравето на новороденото,
съмнения в способността за справяне със
задълженията, с грижите за новороденото.
Навременното идентифициране и овладяване
на емоционалните колебания подпомага
адаптацията, а
възстановяването на
поддържащото лечение и връзката със
специалист- психиатър предотвратява риска
от рецидив на психичната болест.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сътрудничеството между пациент и лекар
трябва да бъде насърчавано да продължи по време на
бременността и през послеродовия период. Лечебните
планове трябва да включват не само пациентите
и лекарите, но също така партньорите (където
е приложимо и възможно), акушeр-гинеколози,
неонаталози и други институции, които оказват грижа
на тези жени. Психичните разстройства по време
на бременност и раждане са процес, който търпи
динамика, както в биологичен смисъл (ход и прогноза),
така и в психосоциален план. Жените в детеродна
възраст, които страдат от психично заболяване са
потенциални майки. Все по-голям е броят на жените с
психични заболявания, които забременяват
Потенциално вредните ефекти на психичната
болест по време на бременност и след раждане върху
благополучието на жената и развитието на детето,
изискват индивидуален подход и оценка
Изработването на програма за ранна интервенция и
психообучение може да осигури текущо наблюдение,
помощ и информираност на жените с психично
разстройство, които имат информирано решение
за забременяване. Валидизирането й ще има
консултативна подкрепа в краткосрочен и дългосрочен
план, с оглед контрол на психичната болест по
време на бременност и след раждане и контрол на
медикаментозното лечение.
Обособяването на програми с индивидуален
характер за превенция на последващи епизоди, както
и наличие на обучителен наръчник, предоставящ
информация на жените с психични разстройства,
които искат да забременеят, ще подобрят грижата и
адекватната подкрепа.
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Защитените жилища в Държавна психиатрична болница
„д-р Георги Кисьов” – Раднево: (1) Концепции и начинания
Тодор Толев

Представена е системата от защитени жилища за психиатрични екс-пациенти от Държавна
психиатрична болница „д-р Георги Кисьов” – Раднево. Съобщени са кратки исторически сведения за появата и
развитието на проекта, цели и задачи на програмата и устройство на защитената битова среда за обитатели.
Обсъдено е значението на проекта в контекста на психиатричната рехалбилитация.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3):249-257.
Ключови думи – защитено жилищер рехабилитация.

Sheltered homes in State Psychiatric Hospital “Dr Georgi Kissiov” –
Radnevo: (1) Concepts and activities
Todor Tolev

We provide information for a system of sheltered homes for psychiatric ex-patients in State Psychiatric Hospital
“Dr Georgi Kissiov” – Radnevo. Brief historical remarks on the advent and development of the project, aims and goals
of the program, arrangement of sheltered residential area for inhabitant.Тthe importance of the project ис диscussed in
the context of psychiatric rehabilitation.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(3):249-257.
Key words: sheltered home, rehabilitation.

Защитените жилища са важно направление на
психиатричната рехабилитация и част от широкия
обхват на концепцията за защитена среда като способ
за улесняване на социалната реинтеграция при лица с
психични разстройства до възможно най-високо ниво.
Тази обширна тема е обект на огромно количество
публикации, но разгърнат обзор по проблема е
встрани от нашата задача – свеждаща се до описание
към настоящо време на стореното в Държавна
психиатрична болница „д-р Георги Кисьов” – Раднево
за осигуряване на защитени условия за живот на експациенти в района на болничното заведение.
Все пак накратко ще споменем някои важни тези
за ролята на болничните заведения и терапевтичната
среда като встъпление към начинанията за изграждане
на защитени жилища в Радневската болница.
Идеята
за
рехабилитация
предвижда
изграждане на достатъчно адаптивни социални
умения за живот в общността, но също и отстраняване
на патопластичните вреди от престой в институции
по възможно най-разумния начин. Това отстраняване
започва след описанията от Barton в 1959 год.

на „институционалната невроза” (Zusman, 1975
) и драматично представената пагубна роля на
хоспитализма от Goﬀman, Wing и Brown в периода
1961 – 1967 год. (Wing, Brown, 1970 63; Zusman, 1975
65
). И се извършва предимно по пряк и механистичен
начин, под названието „деинституционализация”,
в търсене на друга извънболнична среда (Almond,
1975 12) и прилагане на други взаимоотношения от
екстрамурален тип (Кабанов, 1985 3; Темков и сътр.,
1989 9; Anthony, Liberman, 1986 15 - 2002 14; Elpers, 1995
28
). Сходно е протичането на този процес и в нашата
страна 7, 11.
Деинституционализацията започва впрочем
поради комплексни причини. Несъмнено е значението
на бурния прогрес на психиатричната фармакотерапия
с появата на антипсихотиците първо поколение в 60те години на ХХ век – което улеснява лечението на
боледуващите в извънболнична среда. Влияние оказва
и желанието за финансови рестрикции – защото
психиатричните стационари са скъпо струващи
инструменти за лечебна намеса. Ала водеща е ролята на
недостатъците на психиатричните болници, породили
65
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оправдано социално напрежение с антипсихиатрична
оцветка, след което лавината на затваряне на болници
вече става неудържима.
Основната част от недостатъците на
психиатричните болници са имплицитно свързани със
задачите и оттам – със структурата на психиатричния
стационар. Принудителната изолация, монотонната
среда, липсата на индивидуален подход към
пациента, строгите до насилие обезопасителни мерки
и прекъсната връзка с близките са характерни черти
на класическите психиатрични болници (Каннабих,
1928 5) и тези черти стават още по-остри в ХІХ век в
Европа, след стихване на етусиазма заради „моралното
лечение“ (Ончев, 2017 6). Последващите „артефакти“
са неизбежни и очевидни – дискултурация (Goﬀman,
1961) и хоспитализъм (Wing, Brown, 1970 63) бележат
обитателите на психиатричния стационар и влошават
допълнително изхода от болестта (O’Neill, 1972 51)
– защото социалната изолация е асоциирана с лоша
прогноза при шизофрения (Schomerus et al. 2007 55) и е
без зависимост от клиничните измерения на болестта
(Hirschberg 1985 33), като някои пациенти са по-силно
предразположени към поява на институционализъм
(Liberakis 1981 40). В допълнение, хоспитализациите
засилват психиатричната стигма, а последвалите
изолация и отбягване предпоставят увеличена
вероятност от ново пребиваване в болница (GonzálezTorres et al. 2007 31). Пребиваването в болница прави
пациента плах и неудовлетворен, с усещане „че не е
възприеман като индивид“ и това намалява ресурсите
за реализиране (Macdonald 1988 45).
Оказва се обаче, че психиатричните болници
имат и предимства – защото са добро място за
грижи спрямо широко и разнообразно множество
психиатрични пациенти (Craig, Laska, 1983 18). А
за „ядрената група” от тежко увредени пациенти
хоспитализацията е все още единствена възможност
(Trieman, Leﬀ, 1996 59). В допълнение, установява се
(Glick et al., 1975 30), че резултатите при дългосрочно
лекувани шизофренни пациенти са по-добри
отколкото при тези с краткосрочно лечение. В анализ
на „рецидивизма“ на психиатричните пациенти
(Rosenblatt, Mayer 1974 53) се посочва, че „болницата е
харесвана, защото там има редовна храна, топло място
за сън и възможности за дейност”, а според Braginsky
et al. 1968, именно в болницата пациентът най-лесно
намира своите приятели. Важно полезно качество
на болниците е лесното приложение на крайно
полезната концепция за „ролята на болен” (sick role)
на Parsons 52 : пациентът има право да е свободен от
отговорност за свои симптоми и функциониране в
присъщи роли за времето на боледуване, но е длъжен
да търси компетентна медицинска помощ и да
оказва съдействие на лечителя си. В тази богата на
съдържание формулировка имат отглас хуманизмът
на „моралното лечение” и всички благородни усилия
в историята на рехабилитацията (Кабанов, Вайзе 1980
4
; Liberman et al. 1995 43). Същевременно, концепцията
на Parsons, с ясния си прагматизъм е основа за

250

поведенческо модифициране на психично увредените
(Liberman, 1972 41), давайки подкрепа на плеяда
програми за трениране на социални умения (Liberman
et al. 1986 42; Wallace et al., 61), както и за укрепване
на терапевтичното съдействие – с което социалната
подкрепа за пациента се разширява (Beeles, 1981 16).
И така, деинституционализацията не успява да
се справи с психиатричната инвалидност (Кабанов,
1985 3; Темков и сътр., 1989 8; Zusman, 1975 65) и нерядко
добива форма на „трансинституционализация”
за не малък брой психично болни лица (Dencker,
Gottfries, 1991 21), сменили болницата с друга, не подобра психиатрична институция. Дългият болничен
престой се замества от чести хоспитализации по
модела „въртяща се врата”, което не е от полза
за пациентите и тяхните семейства (Sytema et al.,
2002 57). А някои пациенти, свръхадаптирани към
болничната среда чрез тесен набор ролеви умения,
компенсиращи успешно множество дефицити – което
бе наречено „неохоспиталазъм”(Кабанов, Вайзе, 1980
4
) не получават по-удачно местообитание в замяна
на психиатричната болница. Lamb, Goertzel, 1971 39
задават въпроса дали изписаните пациенти са наистна
в обществото, а Lamb, 2001 38 отбелязва, че успехът от
деинституционализация не зависи само от промяната в
локуса на намеса, а от индивидуализирани културално
релевантни програми, в които болниците имат
място, но само за онези, които наистина се нуждаят
от това. Според Mercier et al., 1994 48, „повлияни
от деинституционализацията са пациентите,
хоспитализирани преди 1970 год., както и найтежките потребители на болнична помощ. Данните
за пациентите, хоспитализирани след 70-те години
сочат, че процесът на промяна вероятно е достигнал
своя лимит”.
Лицата с психично разстройство имат нужда
от обгрижващата болнична среда и нагласите им
да останат в обществото са под съмнение (Drake,
Wallach 1979 24; 1988 25). Значителна част от
пациентите с шизофрения се адаптират зле след
изписването (Strauss, Carpenter 1972 56) и попадат
в тежка социална изолация (Hirschberg, 1985 33).
Неумелата деинституционализация често се последва
от бездомност, като особено застрашени са лицата
с двойна диагноза – психотично разстройство и
зависимост, които са 10% – 20% от популацията
бездомници (Drake et al. 1991 23), а без битово
устройване алкохолиците са застрашени от бездомност
(Wittman 1989 64). Пренебрегването на позитивните
нагласи на пациента към хоспитализацията е лоша
практика за регулиране на болничната дейност
(Drake, Wallach 1988 25) и води до интермитиращо
„пациентстване” (Friedman et al. 1966 29). Не бива
да се забравя, че през вековете основна функция на
болниците е била приют и убежище (Wing, 2002 62),
като грижите за пребиваващите там са били нелоши
в някои епохи и особено в арабските земи (Каннабих,
1928 5; Ончев, 2017 6).
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Но все пак, въпреки поредица неудачни
последствия от деинституционализацията, добре е
да припомним сполучливата забележка, че процесът
на затваряне на болници облагодетелствува не само
онези, които напускат и се преместват в общността,
но и онези, които остават като болнични пациенти
(Thornicroft et al., 2005 58). А основен фактор за тези
процеси е засиленият интерес към извънболничните
форми на грижи, в това число и появата на защитени
жилища за психиатрични екс-пациентиц
Защитеното жилище е добро решение за
намалени вреди от продължителен престой в
рестриктивната и нивелираща среда на психиатричния
стационар, защото боледуващият добива усет за
съпричастност към осигуряване на битовите си нужди
и получава загриженост от насочилия го лекар, а това
е силен предиктор за ползата от последващите грижи
(Hübner-Liebermann et al. 2004 340), както и самият лекар
променя своите професионални алгоритми заради
тази ресоциализираща програма (Diamond, 1993 22).
Защитените жилища могат успешно да заменят иначе
неизбежната дългосрочна хоспитализация (Dencker,
Gottfries 1991 21), защото предлагат устойчива
реинтеграция за
дългопребиваващите пациенти
(Hubschmid et al. 198835). А това се постига, като ролевият
репертоар на екс-пациентите се модулира съобразно
социалните очаквания в насока към възможно найдобра социална адаптация, а подобреното социално
функциониране е изпълнимо само в контекста на
адекватно структурирана среда – което е основна
цел на психиатричната рехабилитация (Eikelmann,
Reker 1996 27). Тази адекватно структурирана и
затова защитена среда е важна заради облика на
екс-пациентите с психоза, съчетаващ повишена
агресивност с намалена критичност (Krakowski et al.
1999 37), намалена критичност с редуцирани трудови
изяви и лошо себепредставяне (Lysaker et al. 2002 44),
както и с влошено съдействие за лечение (Cuﬀel et
al. 1996 19) – а известно е, че критичността не винаги
корелира с нивото на психопатология (Kemp, Lambert
1995 10). Ето защо средата на защитеното жилище
следва да пази своята медицинска същност (Nygaard

et al. 2000 49 ) – за да бъде психиатричната служба
добър „терапевтичен инструмент“ (Gralnick, 1969 32).
Защитената среда е сложно и многокомпонентно
явление (Droes J, Weeghel, 2002 26; Chan et al. 2007 17;
Olfson et al. 1998 50; Shepherd, 2002 54), съчетаващо
три основни функции: (1) предпазно-ограничителна,
(2) подпомагащо-подкрепяща и (3) стимулиращоокуражаваща. Тези функции са присъщи впрочем на
всички видове псиатрични служби, но не в еднаква
степен, като съотношенията в изразеността им
създават пъстрата палитра на структурите за оказване
на психиатрично лечение и грижи. И не е необходимо
защитеното жилище да е разположено непременно
гъсто населени градски зони – защото е отбелязано,
че в слабо урбанизиран район е наблюдавано
парадоксално подобрение в социалната свързаност
за обитателите поради отслабена неприязън на
обкръжението (Angermeyer et al. 1999 13).
В светлината на тези разсъждения и
факти относно защитените жилища като важна
реинтегрираща
програма
на
психиатричната
рехабилитация, в Радневската психиатрична болница
от десетилетия е в ход процес по подготовка на
заведението и пряко осъществяване на идеята за
създаване на защитени жилища на територията на
болницата, за осигуряване места за нейните изписани
пациенти. Появата на тези защитени жилища в
Радневската болница не е произволно и случайно
явление, а е продукт на съчетаване на обективни
външни фактори и субективни, целево генерирани
в самото заведение вътрешни фактори, като тяхното
успешно свързване, довело до появата на комплекс
от защитени жилища, е доказателство за правотата
на идеята за създаване на тези комплиментерни
психиатрични служби и появата им точно в това
болнично заведение. Предпоставките за поява и
съществуване на защитени жилища на територията на
ДПБ – Раднево са кратко представени на Табл. 1.

Табл. 1 Предпоставки за поява и съществуване на защитените жилища към ДПБ – Раднево.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ
1. ПОДХОДЯЩ ОБЛИК НА БОЛНИЦАТА

БОЛНИЦАТА Е ГОЛЯМА, С РАЗНООБРАЗНА ИНФРАСТРУКТУРА И Е РАЗПОЛОЖЕНА ДО МАЛЪК, СЛАБО УРБАНИЗИРАН ГРАД

2. ПОСТОЯНЕН НЕДОСТИГ НА ПЕРСОНАЛ

ПОРАДИ БЛИЗКИ ГОЛЕМИ ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ПОДБОРЪТ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПОДДРЪЖКА НА БОЛНИЦАТА Е ТРУДЕН

3. ПОДХОДЯЩ КОНТИНГЕНТ ПАЦИЕНТИ

ПАЦИЕНТИТЕ СА МНОГОБРОЙНИ, НЕЕДНОКРАТНО ПОСТЪПВАЩИ И ДОБРЕ ПОЗНАВАЩИ ПОРЯДКИТЕ В БОЛНИЦАТА

4. ПРИЕМЛИВИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВЕЕНЕ

ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ЕКС-ПАЦИЕНТИ ИМА ПОДХОДЯЩИ БИТОВИ УСЛОВИЯ, ИЗБОР НА ТРУД,, КОНТАКТИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

5. ДОБРИ ТРАДИЦИИ В РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЪЩЕСТВУВАТ МОЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ТРУДОТЕРАПИЯ, АРТТЕРАПИЯ И ТРЕНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

6. ПОДХОДЯЩИ НАГЛАСИ НА ПЕРСОНАЛА

НАЛИЦЕ Е УСТОЙЧИВА АТМОСФЕРА НА ТОЛЕРАНТНОСТ, РАЗБИРАНЕ, ПАРТНЬОРСТВО И СТИМУЛИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ
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Развитието на ДПБ – Раднево като болница с
изразени рехабилитационни качества е резултат от
дългогодишните усилия на голяма част от нейния
персонал и на този персонал принадлежи заслугата за
поява на защитени жилища в болницата.
Но водещата роля в този процес е на Главния
лекар и дългогодишен ръководител на заведението –
д-р Георги Кисьов, който успява да убеди персонала
постепенно да трансформира класическата допреди
психиатрична болница в рехабилитационно насочено
във функционалните си отправления заведение и
център на множество рехабилитационни програми –
трудотерапия и арттерапия, терапевтични общества
– като инструмент за партньорство на пациентите в
лечебно-рехабилитационния процес, както и други
модерни за времето си начинания. Близки съратници
са д-р Правда Ковачева – завеждащ отделение и
следващ Главен лекар, д-р Васил Пеев – завеждащ
отделение и основател на първия в страната ни
противоалкохолен сектор. Влиянието на д-р Кисьов
за Радневската болница е огромно и неслучайно тази
болница носи неговото име, а споменът за него е ярък
сред служителите – преди и досега 2.
д-р Георги Кисьов
18. 01.1928 – 06.11.1982

д-р Правда Ковачева
17.09.1936 – 12.03.1983

д-р Васил Пеев
03.04.1923 – 25.05.1991

В Табл. 2 са показани накратко основните етапи, предпоставили появата и описващи развитието на идеята
за система от защитени жилища за екс-пациенти на територията на болницата.
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Табл. 2 Хроника на значими събития, свързани с появата и развитието на защитените жилища към ДПБ – Раднево.
ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ

РОЛЯ ЗА ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЖИЛИЩА

1963 – СТРУКТУРИ ЗА ТРУДОТЕРАПИЯ

ТРУДОТЕРАПИЯТА Е МНОГО ВАЖНА ЗА ОБИТАТЕЛИТЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЖИЛИЩА – ТЯ Е ЗАЩИТЕНАТА ИМ ТРУДОВА СРЕДА

1963 – ПРОФИЛИ НА СВОБОДЕН РЕЖИМ

СЛУЖАТ КАТО ПОЛИГОН ЗА ТРЕНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТОЙ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

1964 – ОТДЕЛЕНИЯ НА СВОБОДЕН РЕЖИМ

ПОЗВОЛЯВАТ ФУНКЦИОНИРАЩИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩЕСТВА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

1968 – ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩЕСТВА

ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНСТРУМЕНТ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПАРТНЬОР В УПРАВЛЕНИЕТО НА БОЛНИЦАТА

1971 – ЗАНИМАТЕЛНА ТЕРАПИЯ И АРТТЕРАПИЯ

ОСИГУРЯВАТ РЕЛАКСИРАЩО-РЕКРЕАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И СА СРЕДСТВО ЗА ТРЕНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

1972 – ИЗЦЯЛО ОТВОРЕНИ ОТДЕЛЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЯ НА ИЗЦЯЛО СВОБОДЕН РЕЖИМ, ПРОТОТИПИ НА БЪДЕЩИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

1979 – ОТВОРЕНИ ФИЛИАЛИ КЪМ ОТДЕЛЕНИЯ

ОБОСОБЕНИ СЕКТОРИ НА СВОБОДЕН РЕЖИМ КЪМ НЯКОИ ОТДЕЛЕНИЯ, „ЗАРОДИШИ“ НА БЪДЕЩИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

1988 – САМОСТОЯТЕЛЕН ФИЛИАЛ

ОТДЕЛЕН ФИЛИАЛ ФУНКЦИОНИРАЩ КАТО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ НО БЕЗ СЪОТВЕТНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

1990 – САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ОТДЕЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ СЪС СЪОТВЕТНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

1992 – ГРУПА ОТ ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

СЪВОКУПНОСТ ОТ ДВЕ ГОЛЕМИ И НЯКОЛКО МАЛКИ ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА В РАЙОНА НА БОЛНИЦАТА

1992 – ПРАВИЛНИК НА ЗАЩИТЕНОТО ЖИЛИЩЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЖИЛИЩА КЪМ БОЛНИЦАТА

2006 – ПОЯВА НА ДРУЖЕСТВО “ВЯРА

ПОЯВА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, АНГАЖИРАНО СЪС СЪДЕЙСТВИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

2007 – ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА “PHARE”

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ОЩЕ ЕДНА СГРАДА ЗА ТРЕТО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

2012 – ПОДГОТОВКА НА ПОРЕДНА НОВА СГРАДА

РЕМОНТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ПОРЕДНА СГРАДА ЗА ЧЕТВЪРТО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

Табл. 2 съдържа вече публикуваните
начинания към 2007 г. (Толев, 2008 9; Толев и
съавт., 2008 10), както и последващи събития, като
към 2015 год. системата от защитени жилища към
болницата включва три сгради с общо 26 броя спални
помещения, 3 общи помещения и 11 санитарни възли,
както и подготвена за експлоатация сграда за четвърто
защитено жилище, с общо над 60 места за обитатели
екс-пациенти.
Актуален е въпросът за разликата между
защитено жилище и психиатричен стационар
„на отворени врати“. Защото е нерядка практика
такива отворени стационари – към психиатрични
болници или към други психиатрични служби да
поемат функциите по вместилища на пациенти
без желание или възможност за изписване след
приключване на медицинските основания за
стационарно лечение. Това е лоша практика – макар
да е привидно лесен изход от ситуация, когато за

такива дългопребиваващи пациенти не се открива
възможност за дехоспитализиране, предимно поради
липса на адекватна социална подкрепа. Пациентите
от този вид с присъствието си „подменят“ предмета
на дейност на отворения психиатричен стационар и
внасят „приютна атмосфера“ в неговото ежедневие.
Което се отразява зле на останалите пациенти,
усещащи липса на „здрав разум“ в пребиваването на
такива лица редом с тях, а също и заради поява на
изкушение да поемат същия път, отказвайки опит за
справяне с трудната следболнична реалност. Това се
отразява зле и на целия персонал на тези отделения,
защото деформира нагласите за медицински модел на
работа и изгражда усет за заетост в „дом за социални
грижи“, с което се поставя начало на прогресираща
депрофесионализация.
Ориентир за съпоставка между тези две
твърде различни институции е представен в Табл. 3.

Табл. 3 Съпоставка на психиатричен стационар и защитено жилище
ПСИХИАТРИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ВОДЕЩИ СА МЕДИЦИНСКИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ВОДЕЩИ СА ЗАДАЧИТЕ ПО МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО

ВОДЕЩИ СА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ / ТЕХНОЛОГИИ

ВОДЕЩИ СА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

ИМА МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

БЕЗ ПРЯКО АНГАЖИРАН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ИЛИ С МИНИМАЛЕН ПЕРСОНАЛ

ДОМИНИРА ПРЯКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

ПРЕДОСТАВЯ СЕ ДОЗИРАНО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ОБИТАТЕЛИТЕ

ЦЕЛИ СЕ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО

ЦЕЛИ СЕ РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОБИТАТЕЛИТЕ КЪМ ЗАЩИТЕНА СРЕДА

ПАЦИЕНТИТЕ СА С ОГРАНИЧЕН ПРЕСТОЙ В ОТДЕЛЕНИЕТО

ОБИТАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ИМАТ НЕОГРАНИЧЕН ПРЕСТОЙ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

РИГИДНИ ПРАВИЛА И ПРАКТИКИ, СТРОГИ ТРАДИЦИИ

ПЛАСТИЧНИ ПРАВИЛА И НЕФОРМАЛНИ НОРМИ, ТРАДИЦИИ ОТ ДРУГ ТИП

Различията между психиатричния стационар
и защитеното жилище обхващат основните зони
на медицинска намеса, както и насоки на основни
социални умения, са кратко представени в Табл.

4, посочваща степента на осъществимост на всяка
от посочените функции в тези две психиатрични
структури.
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Табл. 4 Функции и предназначения на болничен стационар спрямо защитено жилище
(1)

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ДИАГНОСТИКА НА ТЕЛЕСНИ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

+++

+-

ДИАГНОСТИКА НА ПСИХИЧНА БОЛЕСТ

+++

-

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПСИХИАТРИЧНИ СИМПТОМИ

+++

-

++

+++

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

(2)

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ОВЛАДЯВАНЕ НА ОСТРИ СОМАТИЧНИ СИМПТОМИ

СОМАТИЧНО ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

+ –

– – –

ОВЛАДЯВАНЕ НА СОМАТИЧНО ОБУСЛОВЕНА НЕМОЩ

+ –

–

+ + +

+ –

КОНТРОЛ НАД ЛЕКИ СОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
УКРЕПВАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ЗДРАВЕ И ТОНУС

(3)

БОЛЕСТНИ СИМПТОМИ И ХОД НА БОЛЕСТТА

ОВЛАДЯВАНЕ НА ОСТРИ БОЛЕСТНИ СИМПТОМИ

+

+ +

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

+ + +

– – –

КОНТРОЛ НАД СТАБИЛИЗИРАНИ СИМПТОМИ

+ +

+

КОНТРОЛ НАД НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ / EPS

+ +

+ –

+ –

+ +

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

КОНТРОЛ НАД ОПАСНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОЯВИ

+ + +

– – –

КОНТРОЛ НАД ИДИОСИНКРАТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

+ +

+ –

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТ ОТ ГРИЖИ

+ +

+

ПРЕВЕНЦИЯ НА БОЛЕСТЕН РЕЦИДИИВ / RELAPSE

(4)

БОЛЕСТНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА

УКРЕПВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕТО КЪМ ЛЕЧЕНИЕ

(5)

АВТОНОМНОСТ В САМООБСЛУЖВАНЕ

+

+ +

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

+

+ +

ВЪНШЕН ВИД И ГРИЖА ЗА ОБЛЕКЛОТО

+ –

+ +

ПРИГОТВЯНЕ И СЕРВИРАНЕ НА ХРАНА

–

+ +

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ ЗА ЖИЛИЩЕТО

–

+ + +

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ЛИЧНА ХИГИЕНА И ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ НАВИЦИ

(6)

АВТОНОМНОСТ В ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

+

+ –

СПРАВЯНЕ С ПАРИ И ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИ

– –

+ +

РЕКРЕАТИВНА АКТИВНОСТ

+ –

+ +

ЛЮБИМИ ЗАНИМАНИЯ И ХОБИ

– –

+ + +

СЪСТАВЯНЕ БЮДЖЕТ НА ВРЕМЕТО

(7)

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ВЗАИМОПОМОЩ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

+

+ +

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

+

+

УМЕНИЯ ЗА СЪОБРАЗЯВАНЕ И СЪВМЕСТИМОСТ

+ +

+ +

АКТИВНОСТ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ

+ –

+ + +

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

(8)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОКОЛНИТЕ

ИНТИМНО ПАРТНЬОРСТВО И СЕМЕЙСТВО

– –

+ +

СЕКСУАЛНИ КОНТАКТИ

– – –

+ + +

СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ С ПОРЯДКИ НА СЕМЕЙСТВО

– – –

+

ЕВЕНТУАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

– – –

+ –

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ С ИНТИМЕН ПАРТНЬОР

(9)

ТРУДОВА АНГАЖИРАНОСТ И РАБОТА

УМЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩА РАБОТА
СТИМУЛИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ ТРУДОВИ УМЕНИЯ

+ –

+ +

+

+ + +

+ –

+ –

– – –

+ +

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

КОНТАКТИ С БЛИЗКИ И РОДСТВЕНИЦИ

+

+ + +

УЧАСТИЕ В ЖИВОТА НА СЕМЕЙСТВОТО

+ –

+

ИНТЕРЕС / УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

+ –

+ +

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАВРЪЩАНЕ В ОБЩЕСТВОТО

+ –

+

УСВОЯВАНЕ НА НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ
САМОИЗДРЪЖКА ЧРЕЗ ЗАПЛАТЕНА РАБОТА

(10)

ИНИЦИАТИВИ ИЗВЪН БОЛНИЦАТА

Забележка: + + + = изключително подходящо, + + = умерено подходящо, + = донякъде подходящо;
+ – = неясно; не особено присъщо; трудно осъществимо; не винаги успешно
– – – = категорично недопустимо, – – = със сигурност невъзможно, – = практически невъзможно
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Нашите наблюдения за периода от 1988 г.
(годината на поява на първото защитено жилище
в болницата до 2015 г. показват съвокупност от
предимства и недостатъци – както за обитаващите
защитеното жилище екс-пациенти, така и за персонала

на болницата, като според нас предимствата са повече
от недостатъците. Предимствата и недостатъците,
свързани със защитеното жилище към ДПБ – Раднево
са кратко представени в Табл. 5 и 6.

Табл. 5 Предимства на защитеното жилище – за екс-пациенти (обитатели) и за персонала на болницата.
ПРЕДИМСТВА ЗА ЕКС-ПАЦИЕНТИТЕ

ПРЕДИМСТВА ЗА ПЕРСОНАЛА НА БОЛНИЦАТА

САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

ПОДОБРЕНО ПАРТНИРАНЕ С ПАЦИЕНТИТЕ

ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ЛИБЕРАЛНИ ПОРЯДКИ И ПРАВИЛА

АРГУМЕНТ ЗА “ОТСРОЧВАНЕ” НА НЕУМЕСТНО ИЗПИСВАНЕ

РЕАЛЕН ШАНС ЗА РАЗШИРЕН РОЛЕВИ ПОТЕНЦИАЛ

РЕАЛНА ПОМОЩ В ПОЛЗА НА ПЕРСОНАЛА

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ

ОБЛЕКЧАВАНЕ ИЗДРЪЖКАТА НА БОЛНИЦАТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИЛИЧЕН ПОДСЛОН И ХРАНА

ПОВИШЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА

ДОСТЪП ДО ПОВЕЧЕ ЗАБАВЛЕНИЯ И ЗАНИМАНИЯ

ДОБЪР “ОТДУШНИК” ПРИ ТРУДНО ИЗПИСВАНЕ

ПОДБРЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С БЛИЗКИТЕ

СПЕСТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ С БЛИЗКИТЕ

УЛЕСНЕНО РЕХОСПИТАЛИЗИРАНЕ ПРИ РЕЛАПС

ОЛЕКОТЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ РЕХОСПИТАЛИЗИРАНЕ

Табл. 6 Недостатъци на защитеното жилище – за екс-пациенти (обитатели) и за персонала на болницата.
НЕДОСТАТЪЦИ ЗА ЕКС-ПАЦИЕНТИТЕ

НЕДОСТАТЪЦИ ЗА ПЕРСОНАЛА НА БОЛНИЦАТА

ТРУДНО СПРАВЯНЕ С ПОВИШЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИНДИРЕКТНО ПАРТНИРАНЕ С ПАЦИЕНТИТЕ

ЧЕСТО ОЧАКВАНИЯТА НАДХВЪРЛЯТ РЕАЛНОСТТА

МЕДИЦИНСКИЯТ МОДЕЛ ДОБИВА “МЕКИ” ГРАНИЦИ

ПОВИШЕН РИСК ОТ НЕУДАЧНИ ЗАПОЗНАНСТВА

НУЖДА ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИЗДРЪЖКА

НЕУСПЕХЪТ В РАБОТАТА Е ПРЕДПОЛАГА ОТПАДАНЕ

УСЛОЖНЕНА СТРУКТУРА НА ЗАВЕДЕНИЕТО

СЪБЛАЗЪН ЗА НЕПРАВОМЕРНИ НАЧИНАНИЯ

СИЛНО ПРАГМАТИЧЕН УКЛОН В ТРУДОТЕРАПИЯТА

ЗАГУБА НА ПРЕДИШНИ ПОЗИЦИИ И КОНТАКТИ

ИЗКУШЕНИЕ ЗА ПРИБЪРЗАНО ИЗПИСВАНЕ

ХОСПИТАЛИЗМЪТ ПРИСЪСТВА ПОД ДРУГА МАСКА

ОТПАДАТ ПОВОДИТЕ ЗА КОНТАКТ С ЧАСТ ОТ БЛИЗКИТЕ

ИЗКУШЕНИЯ ЗА РЕХОСПИТАЛИЗИРАНЕ

НЕЯСНИ ПРОЦЕДУРИ СПРЯМО НОВОПОСТЪПИЛИТЕ

Важно е да подчертаем, че тази
комплиментерна психиатрична служба може полесно да се опише и разбере, ако бъде разгледана в
светлината на Общата теория на системите, приложена
към психиатричните дейности (Von Bertalanﬀy,
1969 60). Защитените жилища, въпреки че са част от
извънболничното общество, имат свои специфични

характеристики, но не до степен на онези, присъщи
на психиатричния стационар, а с по-голямо сходство
със социалните системи от екстрамурален тип
(Афанасиев, 1981 1). Но все пак, според правилата на
системното мислене (Meir, 1969 47; Decker, Redhorse,
1979 20; Marmor, 1983 46), тяхната специфика следва да
бъде отчетена (Фиг. 1 и 2).

Фиг. 1. Защитеното жилище – компонент в
други системи

255

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3)

Фиг. 2. Компоненти на системата
защитено жилище

Предвидени са последващи описания на
критериите за престой в защитените жилища към

ДПБ – Раднево, както и данни за потока екс-пациенти
на болницата, обслужени в тези служби към 2015 г.
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Повлияване на анхедония с Valdoxan при пациенти на метадоново
лечение
Владимир Николов
ДПБЛНА – Суходол

Представят се резултатите от едно отворено проучване на ефекта на Valdoxan върху пациенти с
изразена анхедохия. При всичките 15 пациенти след първата седмица започна да настъпва постепенна редукция
на усещането за анхедония.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3):258-260.
Ключови думи – анхедония, Valdoxan,

Eﬀect of Valdoxan on anhedonia in patients on methadone treatment
Vladimir Nikolov
State Psychiatric Hospital for Alcohol and Drug Addiction – Suhodol

Results of an open naturalistic observation of eﬀect of Valdoxan over patients with marked anhedonia are
provided. In all 15 patients after the first week of treatment a gradual reduction of anhedonia feelings is observed.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(3):258-260.
Key words: anhedonia, Valdoxan.

Материал и методика:
За целите на проучването беше използвана
скалата с 14 въпроса на Snaith-Hamilton 5 за оценка
на анхедонията. Максималният брой точки е 14.
Лица с 4-ри и повече точки се считата за скрининг
позитивни. По-високият брой точки е израз на повисока степен на анхедония. Скалата мери четири
основни области, които са източник на удоволствени
изживявания – интереси / свободно време, социално
общуване, сензорни възприятия, храна и напитки.
Проучването беше извършено сред група пациенти,
които в момента са на лечение с метадон. Избра се
група от 15 пациенти, които са на доза метадон между
80 и 120 мг/дн, работят, показват добра социална
вградимост. При този вид пациенти анхедонията е
често срещан симптом, изразяващ се най-вече като
отегчение или безразличие. Въпреки всеизвестната
ефективност на SSRI’s за намаляване на отрицателния
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ефект на депресивните разстройства, техните
своиства за подобряване на позитивния афект чрез
облекчаване на симптомите на понижена енергия,
намалена мотивация и анхедония са дискусионни
(McCabe et al., 2010 3). Проучвания от последните
години сочат, че лечение със SSRI’s може да намали
невралната реактивност както спрямо положителни,
така и спрямо негативни симптоми. Това води до
поставяне под въпрос на ефективността на SSRI‘s
при депресивни състояния, характеризиращи се с
намалена мотивация и анхедония, както и обяснение
на усещането за емоционално притъпяване, съобщено
от някои пациенти лекувани със SSRI s. (McCabe et
al., 2010 3).
В сравнение със SSRI‘s Valdoxan притежава
способността (не установена засега при други
антидепресанти) да намалява анхедонията, установена

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3)
в проучвания с прилагане на специфичната скала
SHAPS за оценка на анхедония. (Di Giannantonio M,
et al 1, 2). Valdoxan е показал сигнификантно, много
по голямо подобрение в сравнение с минималния
ефект на Venlafaxine. Нещо повече, това отчетливо
подобрение се е проявило още на първата седмица
от лечението – нещо много важно за пациентите,
които добиват увереност, че лечението е в правилната
посока. (Di Giannantonio M, et al 1, 2), както и още нещо
много съществено, отбелязано от Giorgio Racadni –
запазване на сексуалната функция. Механизмът на
действие на Valdxoan e по-различен от този на SSRI’s

и SNRI’s, той е агонист на MT1 и MT 2 рецепторите и
антагонист на 5-HT 2c. Valdoxan повишава нивата на
NA и DA в префронталната кора. В резултат на това
той има не само антидепресивни и анксиолитични
свойства, но ресинхронизира циркадните ритими и от
там подобрява качеството на съня, запазва сексуалната
активност, повлиява благоприятно анхедонията.
Резултати:
Описателна статистика на общия скор е
представена в Табл. 1.

Табл. 1 Описателна статистика на общия скор.

ПЕРИОД

НАЧАЛО

1-ВА
СЕДМИЦА

2-РА
СЕДМИЦА

3-ТА
СЕДМИЦА

4-ТА
СЕДМИЦА

5-ТА
СЕДМИЦА

6-ТА
СЕДМИЦА

7-МА
СЕДМИЦА

8-МА
СЕДМИЦА

N

ОБЩ СКОР
MEAN

SD

MEDIAN

MIN

MAX

ОБЩО

15

8,3

2,4

8,0

5,0

14,0

МЪЖЕ

13

8,5

2,5

8,0

5,0

14,0

ЖЕНИ

2

7,0

1,4

7,0

6,0

8,0

ОБЩО

15

4,5

2,3

4,0

0,0

9,0

МЪЖЕ

13

4,7

2,2

4,0

0,0

9,0

ЖЕНИ

2

3,5

3,5

3,5

1,0

6,0

ОБЩО

15

1,5

1,4

1,0

0,0

4,0

МЪЖЕ

13

1,5

1,3

1,0

0,0

4,0

ЖЕНИ

2

2,0

2,8

2,0

0,0

4,0

ОБЩО

15

0,5

0,6

0,0

0,0

2,0

МЪЖЕ

13

0,5

0,7

0,0

0,0

2,0

ЖЕНИ

2

0,5

0,7

0,5

0,0

1,0

ОБЩО

15

0,5

0,6

0,0

0,0

2,0

МЪЖЕ

13

0,5

0,7

0,0

0,0

2,0

ЖЕНИ

2

0,5

0,7

0,5

0,0

1,0

ОБЩО

15

0,5

0,6

0,0

0,0

2,0

МЪЖЕ

13

0,5

0,7

0,0

0,0

2,0

ЖЕНИ

2

0,5

0,7

0,5

0,0

1,0

ОБЩО

15

0,5

0,6

0,0

0,0

2,0

МЪЖЕ

13

0,5

0,7

0,0

0,0

2,0

ЖЕНИ

2

0,5

0,7

0,5

0,0

1,0

ОБЩО

15

0,5

0,6

0,0

0,0
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Сравнителният анализ в динамика при
общия скор показва значимо намаляване на средните
стойности от началото до 8-та седмица (p<0.001).
Анализът е извършен с тест на Фридман (Friedman
Test).
В проучването са включени по-малко
пациенти от женски пол поради по-малкия брой жени

в метадоновата програма. От представените резултати
ясно се вижда, че след втората седмица се наблюдава
отчетливо подобрение в състоянието на пациентите,
което се запазва и до осмата седмица. Пациентите от
първата до последната седмица са на 25 мг еднократна
доза. Не са наблюдавани странични ефекти от
медикамента. В проучването са включени петнадесет
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пациента, тъй като нямахме възможност да осигурим
медикамент за повече пациенти. Тези петнадесет
пациента представляват 13% от стабилизираните
пациенти. В метадоновите програми в България се
лекуват около 3000 пациента, което по приблизителни

данни представлява около 400 пациента като
абсолютно число, които са с изразена анхедония,
независимо от доброто си социално функциониране.
Резултатите от лечението са представени на
Фиг. 1.

Фиг. Резултати от лечението с Valdoxan.

Заключение:
1. Най-малко 13 % от пациентите в
компенсирано състояние и добро социално
функциониране са с изразени симптоми на анхедония
в метадоновите програми.
2. Статистически е доказано, с много
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висока степен на достоверност, че пациентите които
получават Valdoxan 25 мг/дн в разстояние на две
седмици, получават значително подобрение.
3. Най-малко 400 пациенти от метадоновите
програми се нуждаят от лечение с Valdoxan.
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Една знаменита книга най-после намери родината си!
(110 години от раждането на проф. Н. Шипковенски - бележит медик-хуманист и мислител)
Веселин Борисов, Иво Нацов

Представено е творчеството на именития български психиатър Никола Шипковенски и неговата
книга Ятрогения или освобождаваща психотерапия, издаддена в 2016 г. на български език за пръв път след
написването и.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(3):261-265.
Ключови думи:Никола Шипковенски, ятрогения, освобождаваща психотерапия.

A celebrated book found at last its motherland!
(110 years since the birth of Professor Nikola Shipkovensky – a prominent medical man, humanist and thinker).
Veselin Borisov, Ivo Natsov

An overview of works of the prominent Bulgarian psychiatrist Nikola Shipkovensky and his book Iatrogenia or
releasing psychotherapy, edited in 2016 for the first time in Bulgarian since its creation is presented.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(3) :261-265.
Key words: Nikola Shipkovensky, iatrogenia, releasing psychotherapy.

Интересна е съдбата на големите личности и
творци!
Техният мащаб като личности и величието на
сътвореното от тях най-често се забелязва и оценява
не приживе, а след като напуснат този свят и нерядко
доста години след това.
Този факт напълно приляга за проф. Никола
Шипковенски (1906-1976) – бележит български
психиатър с ярка социална ориентация, със
зашеметяваща по по своя широк спектър медицинска
и обща култура, с оригинален нестандартен стил на
клинично мислене.
Още млад този щедро надарен от Бога човек
стана известен повече в чужбина, отколкото в родината
си?! На 48 години той написа уникална книга, която
бе публикувана в други страни, защото някой не
допусна нейния достъп до българските читатели... А
международната психиатрична колегия оцени книгата
като фундаментален труд.
Тъй като българската лекарски гилдия не може
да се похвали с особено добра историческа памет, ще
припомним няколко интересни биографични данни за
този международно известен български медик.
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Никола Шипковенски е роден в Троян на 19
декември 1906 г. Завършва медицина в София, след
което е участъков лекар в с. Орешак. От 1934 до 1937
г. е общински градски
лекар в родния си град Троян, като същевременно
започва специализация по нервни и душевни болести
в Мюнхен.
През 1938 г. издава в Берлин Schizophrenie
und Mord („Шизофрения и убийство“).
През 1939 завършва специализацията си и се
завръща в България.
От 1939 до 1942 г. е доброволен и редовен
асистент в Университетската невропсихиатрична
клиника в София, а от 1943 до 1945 г. е редовен
асистент в Института по съдебна медицина, след
това асисент и в Невро-психиатрична клиника на
Софийския университет (1945 – 1947). През 1947 г.
Шипковенски става доцент, а през 1954 г. професор в
Университетската невро-психиатрична клиника.
От 1960 година е член на Международния
съвет по групова психотерапия. Издава във Виена
„Болестни реакции на личността – невроза и
психогенни психози“ (1961) и „Слабоумие и
престъпление“ в Йена (1962). Особено интересна е
публикацията му „Психопатология на ръкуването“,
която и до днес е уникална в световната психиатрична
литература. През 1963 г. става член на Френското
дружество за психосоматична медицина. През 1968

г. получава научна степен „доктор на медицинските
науки“. В по-късните си години Шипковенски вече е
член на 30 международни научни асоциации....
Оригиналната му книга „Ятрогения или
освобождаваща психотерапия – кръстопът на всеки
лекар“ е издадена най-напред в Германия (1965), след
това в Япония (1975), в САЩ (1977) и едва през 2016
г в България.
Тази книга е фундаментален труд, посветен
на съществения въпрос за отношението и поведението
на лекаря към пациента. Анализите, аргументите
и заключенията на автора се основават на неговия
дългогодишен лекарски опит и на осмислянето на
позициите на именити негови колеги.
В тази своя книга Шипковенски показва
не само своята блестяща ерудиция на аналитикмислител, но и едно дълбоко етично самокритично
откровение на медик-хуманист, което друг български
лекар не бе си позволявал: «Макар медицината да
достига нови висоти, много пациенти понасят
страдания, понякога осакатявания по вина не
само на шарлатани, знахари и ясновидци и на
представители на т.нар. алтернативна медицина, но
и на медици. Ятрогенезисът с развитието на новите
диагностични и терапевтични методи нараства в
геометрична прогресия».
Той пръв използва едно оригинално понятие
«ятрогенно силово поле», с което доказва, че
ятрогенните вреди, нанасяни от лекаря не са просто
случаен инцидентен индивидуален акт, а са системно
явление, което се поражда и стимулира в определена
професионално-етична и социокултурна среда.
Една знаменита книга най-после намери
родината си!
Десетки са положителните отзиви за неговата
книга от изтъкнати специалисти в различни страни
(Германия, Унгария, Чехия, Франция, Канада, Япония
и др.). В редакционна статия на списанието на
Международната асоциация на детските психиатри
главният редактор проф. Ван Кревелен препоръчва:
„Изучаването на забележителната монография на
Шипковенски да бъде въведено задължително за
студентите по медицина в целия свят...”.
Каква ярка илюстрация на гордите думи на
великия Вазов: „И ний сме дали нещо на света”.
Според проф. Д. Мюлер-Хегеман „заслугата
на известния психиатър проф. Никола Шипковенски
се състои в това, че в настоящата книга той се занимава
изчерпателно... с впечатляваща задълбоченост
и откровеност възможностите за ятрогенни
увреждания на пациента, като същевременно
сочи пътищата за тяхното преодоляване чрез
освобождаваща психотерапия“.
...“Тази книга разглежда изчерпателно
лекарската работа и етика и всичко, свързано с
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основите на поведението на лекаря. Освен това
лекарите, които я прочетат, непременно ще се
замислят върху собственото си професионално
поведение, както и ще бъдат впечатлени от
дълбоката хуманност на автора. Ятрогения е
общо название за всякакви неблагоприятни влияния,
които лекарите и всички свързани с лечението
лица, понякога дори и неспециалисти, оказват върху
живота и здравето на пациента и семейството
му. В широкия смисъл на понятието ятрогения
се включват соматогенни, както и психогенни
поражения. Авторът прави ясно разграничение
между двата вида заболявания. Подобни изследвания
са изключително редки. Всъщност не съществува
книга, която да ги проучва толкова пространно, като
същевременно описва многобройни медицински случаи.
Известният български психиатър подробно се спира
и на оригиналния лечебен метод освобождаваща
психотерапия, до който самият той е достигнал.
Като противник на психоанализата на места
авторът я критикува прекомерно остро, но си струва
да се разгледат аргументите и зад такива позиции.
Този научен труд е наистина епохален, без аналог не
само в нашата страна, но в Европа и в Америка, и
има качества да отстоява винаги непреходната си
стойност...“ пише проф. Осаму Наката в предговора
на японското издание през 1974 г.
Ще прибавим и мнението на проф. Лио
Канър:... “през 1965 г. имах привилегията да рецензирам
за Acta Paedopsychiatrica новата книга на Никола
Шипковенски Iatrogenie oder befreinde Psychotherapie.
Много бързо си дадох сметка, че пред мен стои
шедьовър на психиатричната литература. Темата
за ятрогенията е от основно значение за лекарската
професия, която досега в учебници и монографии
е отбелязвана само в скоби или в анекдотичен
контекст. Същевременно проблемът за лекарската
небрежност в нашата страна напоследък все повече
се обсъжда в общественото пространство и намира
място в съдилищата и в масмедиите.С поразително
усърдие авторът изследва всеобхватно възникването
и същността на ятрогенията от древността до
наши дни, както и преодоляването на нанесените от
нея увреждания. В книгата намира място образът
на лекаря, обрисуван от редица именити писатели,
включително Молиер, Гьоте, Толстой и Чехов. В нея
проф. Шипковенски обосновава своите виждания за
етиологията на ятрогенията, както и връзката и с
философския светоглед за живота (Weltanschauung)
от гледна точка на магическите, теологичните,
психоаналитичните, генетичните и механистичните
влияния. Отделено е също внимание на медицинското
образование, ятрогенното въздействие върху
семейството на пациента, особено върху родителите
и обстоятелствата, водещи до ятрогения по пътя
от анамнезата до профилактиката. Като обсъжда
клиничните аспекти на ятрогенните процеси,
авторът представя убедително въздействието
им върху генезиса и протичането на различни

невротични, телесни, психосоматични и психотични
заболявания, както и вероятността те да доведат
до самоубийство и смърт, провокирани от
извънредна тревожност или страх. Убеден бях, че
такава богата на знания и мъдрост книга трябва да
достигне до света на говорещите английски език и
изразих пред автора желанието да бъде преведена.
Радвам се, че това стана и бе намерен издател.
Вярвам, че читателите не само ще имат полза от
тази книга, но и ще се възхитят на една голяма
човешка личност...“
Впечатляващо е, че Шипковенски има
огромен, рекорден брой научни публикации, повечето
от които обаче са на немски, френски, италиански,
полски и руски езици.

Първо издание

Блестящ университетски преподавател и
оригинален учен с невероятна ерудиция, той е пълен с
идеи. Неговата всеобхватна обща култура впечатлява
всички. Интересен биографичен факт е, че баща му
– Спас Шипковенски, е бил изключително уважаван
учител по литература и е знаел буквално наизуст
големи пасажи от произведения на Достоевски. А за
самия проф. Шипковенски казват, че никога не е чел
лекции, тои просто ги е разказвал със своя образен
език, без каквито и да било писмени помощни
материали.
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Личности като проф. Никола Шипковенски
респектират и извисяват нашето не само
професионално медицинско самочувствие, но
убедително издигат и нашия национален рейтинг.
Но откровено трябва да признаем, че
практическата реалност често контрастира именно на
такива ярки личности.
Известно е, че у нас Шипковенски е бил
подценяван и възприеман скептично по повод неговите
контакти със западни психиатри и нестандартните му
възгледи в психиатрията. По-скоро това е може би
известната професионална завист!.. В края на 1960-те
години се организират „публични“ дискусии, на които
професорът е порицаван и заклеймяван за своята
научна дейност с чисто политически мотиви. Въпреки
това, респектът към проф. Н. Шипковенски си остава
недосегаем поради големия му международен
авторитет.
Проф. Шипковенски е основател на модерната
съдебна психиатрия в България. С идеите в неговите
публикации той може да се счита и за основател на
направлението социална психиатрия в България.
Публична известност придобива неговият интерес
и анализ на феномена Ванга. Интервюто на проф.
Шипковенски с Ванга е заснето от Българската
телевизия в документалния филм „Феномен“ (1976), на
който Шипковенски е сценарист (резюме на неговото
видео-интервю можете да видите в интернет на линк:
https://www.youtube.com/watch?v=ImwN0XYUYdg).
В това емблематично ви-део-интервю
(снимано няколко месеца преди смъртта на про-фесора)
читателят има шанс да види автентичния физически и
духовен образ на проф. Никола Шипковенски. В онзи
момент при крайно критичното обсъждане от наши
психиатри на „ползата и вредата” от дейността на
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Ванга изведнъж чуваме компетентната справедлива
оценка на Шипковенски, пълна с разбиране и обич
към човешкото в човека:
...“И въпреки всичко, Ванга изпълнява
определени социални функции. Проблемът е, че
ние не сме научно проучили и обяснили доколко
полезни са тези функции, доколко те задоволяват
емоционалните потребности на значителна част от
нашето население... Вижте какво! – Твърде човешко е
човек да желае да играе някаква роля в обществото...
Дори малкото детенце иска да играе роля, да налага
своята воля, да бъде център на Вселената... Да,
твърде човешко е желанието да играеш някаква роля,
да имаш обществена стойност. И това, според мен,
е основният двигател на Ванга. Тя е загубила своето
зрение, тя няма това, което имат другите хора”... С
тези свои думи в типичния му синтетичен мисловен
стил проф. Шипковеннски намира ключовата дума за
разгадаване на феномена Ванка: роля – потребността
на човека за играе роля в общността, да бъде значим.
Това бе най-краткото, най-просто, най-ясно и найубедително обяснение на феномена Ванга, дадено не
просто от психиатър или психолог, а от един хуманистмислител.
Защото наистина проф. Никола Шипковенски
бе един от най-ярките мислители в българската
медицина. Неговият ясен, нагледен и синтетичен
стил на клинично мислене може да бъде стандарт за
младото поколение български медици. По спомен на
неговия приятел доц. Иван Рачев, психиатър от Ловеч,
проф. Шипковенски „умря с отворени очи, защото не
можа да осъществи намерението си да напише книга
по политическа психопатология”.
Ще завършим това кратко представяне с думи
на самия Никола Шипковенски:“със съзнанието,
че наред с физическите лекарят може да причини
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и психични увреждания, пред мен възникна
задачата основно и задълбочено да информирам
лекарите и студентите по медицина за появата
и профилактиката на ятрогенни увреждания и да
насоча също вниманието им към възможностите за
положително влияние върху болния чрез определено в
най-широкия смисъл на думата психотерапевтично
поведение. Ако успеем да изпълним със съдържание
разбирането за психичните и соматичните
опасности от грешни диагнози, плашещи прогнози и
водещи до инвалидност терапии, и така да спестим
на болния ненужната тежка участ“.

В днешния век на огромен технологичен
напредък на медицината, в който тя се отдалечи
от собствените си глобални цели и смисъл, в
който човешкото страдание се редуцира до просто
хоспитализиране, книгата на професор Шипковенски
остава травматично необходима и актуална за
лекарското съсловие със своя дълбок хуманистичен
зов, че лекарското изкуство означава да се постига
телесна, психологична, социална и духовна цялост у
пациента.

Професор д-р Веселин Борисов дмн,
е почетен гражданин на Белоградчик
Академик на Българска академия на
науките и изкуствата
д.р Иво Нацов, дм, е Началник отделение
в Държавна психиатрична болница –
Карлуково
и специалист по психиатрия, гр. Червен
Бряг
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Отзив : „Култура и психопатология. Антропология на психичната
болест” – проф. Георги Ончев, 2017.
Петър Маринов

От печат излезе монографията на проф. Георги
Ончев „Култура и психопатология” с подзаглавие
„Антропология на психичната болест”. Предговорът е
на социалния антрополог доц. Харалан Александров.
Очаквана от мнозина, тя бързо се превърна в явление,
което далеч надхвърля пределите на психиатрията.
Представена великолепно в клуб „Перото” на НДК
от проф. Меглена Ачкова, тя успя да изпълни залата
и да прикове интереса на професионалисти от
много различни области. Разбира се, повечето не
бяха запознати със съдържанието на монографията,
но авторът нееднократно подчерта, че това не е
строго научен труд, което допълнително повиши
любопитството към книгата.
Навлизайки в дебрите на необятното понятие
култура, Георги Ончев смело утвърждава общите му
корени с психопатологията. През всички дванадесет
глави, та чак до епилога, наречен от автора „След
утре” увлекателно, но систематизирано се преминава
през психиатричната нозология (шизофрения и
афективни разстройства).
Особен акцент е поставен върху окултното,
мистичното и паранормалното. В тези свои описания
значителен принос имат клиничните случаи, в които
се разкрива преплитането на личността, опита
и характера от една страна и психичната болест,
от друга, в контекста на дадена култура. Отвъд
медицината, но в полето на културологията е стълбът
на Фуко, който разглежда „лудостта” в този контекст.
По-консервативните го поставят върху плоскостта на
антипсихиатрията.
Авторът се обръща назад към нашите дълбоки
корени в лицето на Шипковенски („Ятрогенията”,
излязла наскоро на български за наш общ срам),
но и почти непознатият за младите доц. Христо
Димитров, провел през 1934 г. позабравено проучване
върху мистиката в сектата на петдесетниците, и
накрая, обсебеността, описана от Шаранков при
нестинарството с думите на възрастни жени като
„несвяст” или „мъка”. Тези препратки са особено
ценни.
Световните тенденции в миналото и днес
са разгледани още от времето на пътешествието на
Крепелин до остров Ява и Индонезия. Там той вижда
клинични картини, които от една страна са сходни
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с тези, които той е диагностицирал преди, но от
друга страна се запознава и с огромните разлики в
оценката им като болест или здраве под влияние на
конкретната местна култура. Все пак оценките при
доказано тежките психични болести са твърде сходни.
Тук авторът ясно е изтъкнал ролята на Ясперс, който
разделя формата от съдържанието на мисленето,
като преодолява неяснотите в концепциите на
предците му. Този подход разграничава три основни
форми – свръхценни, натрапливи и налудни мисли.
Съдържанията в тези форми са безбройни, но с много
по-малка тежест в оценката.
Разграничени
са
традиционните
и
модерните култури, които значително се преплитат в
симптомообразуването. В подхода на автора водеща
е интеграцията и синтезата, но след провеждане
на подробен анализ. Видно е разграничаването на
западните от източните култури, но и извеждането
на някои общи черти между тях. Мисля, че при
евентуално разглеждане на този аспект има място
допълнително включване и на трудовете на Карл
Густав Юнг, който в значителна степен прави опит за
интеграция на двете големи съвременни култури.
Особен интерес представлява проучването
с 15-годишно проследяване на тежки психични
заболявания в различни култури, наречено DOSMED,
както и 14-16 годишното проследяване на психичната
инвалидност RAPyD. Изненадващ е изводът, че около
60 % от болните имат значително възстановяване
с минимални резидуални симптоми. Другата
изненадваща находка е значително по-оптимистичния
изход при болните в Индия.
Личността
и
културата
са
тясно
взаимосвръзани, което е разгледано в детайли.
Особено силно впечателение оставя голямата палитра
културални психопатологични синдроми, описани от
автора.
Сравнявайки този труд с предишните на
Георги Ончев, категорично у мен се затвърждава
убеждението за апогей в неговото развитие.
В заключение, тази книга запълва една
празнина, която имаше в нашата литература. Макар и
завършена и перфектно структурирана, монографията
е един жив организъм, който след време ще послужи
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на нови студии на автора или други изследователи в
тази изключително интересна интердисциплинарна
област.

Накрая, горещо препоръчвам на всички
професионалисти, посветени, заинтересовани или
просто любопитни да прочетат този шедьовър,
изстрадан и сътворен от Георги Ончев.

Проф. д-р Петър Маринов, дмн
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По повод „Култура и психопатология. Антропология на
психичната болест” – проф. Георги Ончев, 2017
Тодор Толев

За мен е чест и удоволствие да оповестя
излизането от печат на книгата на проф. Ончев
– „Култура и психопатология. Антропология на
психичната болест”.
Тази малка по обем, но впечатляващо голяма
по съдържание и стойност на послания книга е ценен
принос към не особено обилната у нас подобна
книжнина. Тя спокойно може да е пътеводител за онзи,
който иска да съпостави своята, родната си култура с
други – различни, далечни и екзотични.
Намирам в книгата богата панорама на
сравнения и връзки между културалната среда и
поредица психиатрично значими, а и обществено
значими зони на научен, пък и на общочовешки
интерес. Предлага се анализ на самото понятие
култура, на свързаността и с механизмите на
симптомообразуване и тяхното регистриране и
осъзнаване – което наричаме диагностичен процес и
формулировка на случая. Коментирани са в контекста
на културалното влияние явления с религиозна и
мистична същина. Богато описани са основните
психиатрични болестни състояния в светлината на
транскултурални съпоставки.
Освен това, според мен, тази книга е чудесно
продължение на написаното от Иван Хаджийски,
Марко Семов, Емануил Шаранков, Георги Попов, а и
мнозина други за богатата с противоречиви становища
народопсихология на българина, която – дори да ни
натъжава, трябва да четем и знаем.
Книгата е подчертано информативна,
написана е с впечатляваща ерудиция и изящен стил,
дава полезни съвети за текущото професионално
ежедневие, осветлява в интердисциплинарен план
важни проблемни области на теоретичната психиатрия
и човекознание, подтиква читателя към задълбочаване
на познанията и разширяване на професионалния
хоризонт – защото без добра обща култура не е
възможно добро справяне с психиатричния занаят.
Всяка подобна книга трябва да представи
пред читателя – убедително, ала разбираемо – нова
и значима информация в полето на своята научна
дисциплина. Защото такава книга се възприема
освен като „прочитна единица” още и като учебник,
а и справочник, та оттам читателят да узнае как да
дири недокоснатото и да го намери другаде, ала с
благодарност да помни онзи, който го е напътил.
Книгата на проф. Ончев убедително притежава
според мен тези основни качества.
Освен това, такава книга трябва да успява
да изложи пред читателя не само познанието от
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„епицентъра” на своя предмет на дейност, а с
дружелюбен тон да посочи „граничните зони” с други
научни територии – защото как иначе ще се уверим,
че интердисциплинарността е характерна черта на
новата епоха и образът на „учения човек” – изолант
и самотник – справедливо избледнява в своята
анахроничност. Според мен книгата на проф. Ончев
притежава и това важно свойство.
Същевременно,
освен
основното
си
познавателно – обучително предназначение, добрата
книга следва да има „умението” да подтикне читателя
към размисъл, да стимулира неговото въображение
и да катализира зараждането на идеи, явили се като
продължение на написаното от автора. Такива книги
има не много, пък и мнозина считат подобно свойство
за незадължително и залагат основно на прилежната
суха дидактика. Ала книгата на проф. Ончев не е
такава. Зад елегантно представените факти откриваме
въпроси, послания и предположения, и затова тази
книга според мен има и това достойнство.
Ето, мисля си аз във връзка с прочетеното, та
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нима не просветлява пред нас отговорът на една от
големите загадки на човекознанието – как и защо са
възникнали човешки общности, какви са причините
за социалните различия и социалните промени, какво
прави болестите различни в различните културални
среди? Тук стигаме до издирване на първичността
на човешките качества, обусловили поява и развитие
на социалните структури – семейство, род, племе,
племенни агрегати, държави. Защото очевидно е, че
тези социални структури са изводими от нещо преди
тях, нещо базисно, биологично и унаследено може
би от предчовешките предци. Става реч за социални
роли при социални същества от вида Homo sapiens. И
нека не мислим, че диадата социални роли – социални
структури поема пътя на нееднократно осмивания
диспут за първичност на яйцето спрямо кокошката.
Социалните животни, включващи и нашия
вид, ползат технологии на взаимодействие за целите
на своята адаптация и оцеляване. Не е случайно, че
човек е „замразил” анатомичната си еволюция от
над 50 хилядолетия за сметка на други адаптивни
инструменти с много по-голям ефект. Човек
употребява социални системи вместо да променя
устройството на тялото си, както мравките например
– които днес са над 14 000 вида, а от човеците има
само един-единствен вид. Много животни преди
нас – маймуните и враните например, са научили да
ползват „сечива” (докато мравките преобразуват в
„сечива” части от тялото си) и не това е същностната
разлика между човека и тези животни. Човеците, за
разлика от тях, създават социални роли за решаване
на социални задачи и тези роли изискват формиране
и развитие на организирани и усъвършенстващи се
общества от различен вид. Следователно, социалните
роли са първични, а социалните структури / култури
са изводими от тях и създават присъщите си
нормативни рамки (неформални и институционални)
за прилагането на тези роли.
Впрочем, прототипи на социални роли можем
да забележим при някои висши социални животни
– например, веднага след раждането си малките
лъвчета и маймунки показват че познават „правилата
на играта”, знаят своето място и съобразяват
поведението си с околните – без да са били обучавани
в това. Ето защо, трябва да оценим задълбочеността
на прозрението на Karl Gustav Jung за архетиповете
– като унаследим пакет от ролеви умения – за
„воин”, „майка”, мъдрец” или „фокусник”. Оказва
се, че можем да ползваме генно кодирани указания
за някои свръхважни социални роли и има процеси,
способни да обяснят това явление. Не е случайно,
че епигенетиката е бурно изучавана в съвремието ни
област.
И така, в процеса на оцеляване и чрез
естествения отбор, човек развива основното си
„оръжие” в борбата за живот – добър комплект
от социални роли, които заедно със сечивата –
каменни, бронзови, железни, пластмасови или
софтуерно-виртуални, в „опаковка” на подходящи
за тях социални структури – род и племе, общество,

държава и цивилизация, с присъщите им цивилни и
военни подразделения – успява да наложи хегемония
над животинския мир – за добро или зло за планетата.
И понеже това е ставало от хилядолетия,
а особено бурно в последните 50 века, и е ставало
при различни обстоятелства, на различни места и
по различно време, постепенно изградените култури
и общества – успешни или не дотам – са се случили
различни и нерядко все повече различаващи се. Има
понякога сливане на общества с взаимопреливане
на културални норми и това учените хора наричат
поглъщане на една цивилизация от друга. Ала
има изглежда потаен природен закон, с който
Битието неистово отказва монохромност, отбягва
унифицирането и упорито пази поликултуралността
– като принцип в своето развитие. Ето защо
транскултуралният преглед на нещата, включително и
на нашите, психиатричните, продължава да бъде свежа
и флоридна зона на събития. И тази транскултуралност
– напречна, за множество общества в едно и също
време, или надлъжна във времето – епоха след епоха
– е основата за вариабилността на психиатричните
събития, която така добре ни обяснява проф. Ончев
в книгата си. Защото психиатричните феномени са
породени в различни по облик и свойства общества,
та оттам, въпреки хомогенното си (да предположим)
биологично ядро, според механизмите на културално
обусловена патопластика и / или нееднородни
епигенетични наслоявания, огромната част от
симптоми, синдроми и болести добиват различни
фасади, макар запазвайки базисната си еднотипност.
Всъщност, с хода на времето и заради различия
в средата – материална и човешка, се формирали
социални роли в различни модификации. Или в някои
общества такива социални роли са липсвали – понеже
вероятно не са били необходими. Оттам и различията
във видимите прояви на болест – та нали проф. Ончев
добре подчертава, че патологични са количествените
различия в поведенческите изяви и свързаните с
тях нарушения във функционирането, а не самото
съдържание на конкретните феномени. Оказва се, че
девиациите в културално присъщите социални роли
формират представата ни за болест, а това което в
привичното ежедневие именуваме „поведенчески
разстройства” са всъщност аберации в ролевото
поведение – болестно детерминирани и културално
моделирани. И ако решим да разширим този възглед,
и да „преведем” психиатричните събития на езика на
социалните роли, лесно ще разберем отликите при
една и съща болест в различен културален контекст.
Както и ендемичната скупченост на екзотичните
психични разстройства, описани от проф. Ончев
като „културално специфични синдроми”. Или на
културалната пъстрота на религии, митологии,
поверия и ритуали, изпълващи по различен начин
духовните пространства на човека – създавайки по
този начин „буфери” с различна мощ срещу травмени
събития. Дори представата за смъртта и отношението
към нея са нееднакви в различните общества и епохи
– а това води до отчетливи културални вариации и на
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психологическите и психопатологични „обертонове”
в немалко психиатрични болестни състояния. Както и
на суицидните действия.
Социалните роли, от позициите на Общата
теория на системите, имат освен преки и видими,
инструментални компоненти, още и идеаторни,
емоционални и комуникативни компоненти – а оттам и
културално детерминирани различия в практикуването
на всяка отделна социална роля. И ако болест сломи
този ролеви „апарат” – дори вербалният отчет и
афективната подплата на съответните роли добива
изява на психопатологичен феномен. Пример за този
комплекс от идеаторно-афективно-комуникативни
компоненти на системата „социална роля” е разказът
на пациента за неговите налудности и свързаните
с това емоции и общуване. И ако прибавим тук и
компонентите, обозначаващи загатваща символизация
или „профилактични стрес-дрениращи” ритуални
практики към съответната роля (например брачна
халка или отбелязване на семейни празненства), ще
усетим колко силни могат да бъдат междукултуровите
различия при едно и също психопатологично
състояние. И ако добавим към това и мащабния процес
на интерфериране между роли от различен вид (в
насока към взаимоподсилване или взаимоотслабване),
ще усетим зашеметяващото културално многообразие
в стратегиите за упражняване на конкретна социална
роля, по различен начин „спрягаща се” с други,
„подпомагащи” роли – а оттам, в случай на болест
– и на културално вариращата „обшивка” на иначе
вероятно еднакви (в невромедиаторен план) феномени
с психопатологична стойност.
Междуролевите взаимодйствия или иначе
казано – интерферирането на социални роли е важно
явление за разбиране естеството на човешките
поведенчески изяви в здраве или в болест. Не е
случайно определието за schisis, с което в бляскавото
си прозрение Eugen Bleuler е определил характерната
черта на шизофренната душевност. Защото, ако
употребим това фриволно сравнение, „вътре” в
самата роля нещата са донякъде подредени, ала
междуролевите свързаности не са наред и, загубил своя
диригент, „ролевият оркестър” не свири симфония, а
издава грозни звуци. А може би при злокачествените
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ядрени шизофренни форми (както и при широк кръг
психоорганични увреди) е налице тежко злощастие
вътре в самата система „роля”, и поради това
изпълняването на роли е инхибирано (което е добре
илюстрирано от шизофренната идеаторно-вербалномоторна дезорганизация), а плавното редуване и
хармоничното съчетаване на роли е явно редуцирано
(което добре личи в шизофренната аутизация,
изолация, инертност и апатична хипоактивност).
Любопитно е, че при иначе считаната за полека и благоприятно протичаща маниодепресивна
болест, разминаването в добре известната схема на
Kraepelin на кривите за емоционалност, идеаторна
оживеност и двигателна активност, показва увреда
вътре в ролевата система, обуславяща клинични
вариации на манийност и депресивност, които според
културалния контекст могат да получат твърде
различаващи се оценки.
И ако допълним ролевите дисхармонии на
боледуващия с подчертано културално зависимите
експектации на околните – и особено на онези в
метапозиция, ще оценим значението на казаното от
проф. Ончев за ролята на социалното обкръжение при
различни култури за идентифициране на болестно
разстройство и преценка на социалните му последици.
Дали тези ми размишления са верни или
не – това е само едната страна на нещата, при това
– изобщо не най-важната. Много по-важно е, че
точно тази книга ме подбутна към размишляване – за
което горещо благодаря! – и това нейно свойство е
изключително ценно според мен.
Такава книга дава пространство на читателя
– да вдишва атмосферата на повествованието и
извън него, да задава въпроси и да има колебания,
да не е пасивен пътник по маршрута на познанието,
а заедно с автора да наднича из потайностите около
разказаното, с детински плам да се удивлява на
причудливите хрумвания на Битието, с които то налага
своите закономерности и да заявява възхитата си пред
Човека, посегнал да разкрие природните тайни.
И накрая, нека за изпроводяк споделя за един
кусур на книгата, който ме смути – видя ми се твърде
малка, а ми се щеше да има още ...
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Размисли за книгата на проф. Георги Ончев „Култура и
психопатология. Антропология на психичната болест”
Георги Попов

Този текст не е рецензия или отзив за книгата
на д-р Ончев, т.е. няма академични претенции, а е
по-скоро непосредствен отклик на прочетеното с
интерес от мен, с което всъщност казвам, че не съм
оставил материала да постои и помъдрее в главата
ми и предварително се извинявам, ако съм твърде
спонтанен, несистемен и разхвърлян. Освен това
има и някакъв личен емоционален момент, защото
почти през цялата си професионална кариера съм
работил в това научно поле (3 големи изследователски
проекта, 15 публикации, една от които отпечатана в
монография в Ню Йорк). Затова монографията на д-р
Ончев ме развълнува и отново ме качи на тази вълна,
която ме е носила десетилетия наред.
Ще започна с един призив: Прочетете тази
книга, защото със сигурност ще намерите неща, които
ще ви бъдат интересни, ще ви обогатят, ще разширят
кръгозора ви и ще ви накарат да преосмислите някои
ваши мантри.
Знам, че тази книга дълго време е странствала
в мислите на своя създател, но предполагам, че всичко
е започнало не идеаторно, а емпирично. Работата като
психиатър в Африка изглежда е било за автора като
„наводняване” в темата култура и психопатология. С
не по-малко значение е и психиатричната му работа
с български малцинствени етноси и субкултурални
групи. Изобщо при досега с книгата си личи, че
авторът разполага с информация от „работа на терен”.
Поставям го в кавички, защото за незапознатите
това е основният метод на работа в антропологията
и от тази гледна точка в някаква степен оправдава
второто заглавие, или подзаглавието на книгата.
Казвам „в някаква степен”, защото „Антропология на
психичната болест” е изключително важна и полезна
от прагматична гледна точка тема, но колкото и да
се припокрива с културата и психопатологията, все
пак изисква по-специално внимание и разглеждане.
Антропологичният подход изисква качествени
изследвания (т. нар. включено наблюдение при работа
на терен), които имат много различна методология от
количествените изследвания и като цяло са игнорирани
в психиатричния бранш у нас. Разполагаме с някои
по-сериозни качествени проучвания в областта
на зависимостите, но не и за големите психични
разстройства. Едно време диспансеризацията на
психично болните беше свързана с работа на терен,
което позволяваше да се събира изключително ценна
информация за ежедневието на пациентите, т.е.
имаше някакви елементи на антропологична дейност,
но всичко това отмина в небитието. Споменавам за

това, защото антропологичният изследователски
подход е най-верния път за очертаване на адекватни
подходи за справяне с различни проблеми и ситуации
в социалната психиатрия и не само там. Например
в семейства на психично болни, защитени жилища,
хронични отделения и т.н. Поначало първичният
интерес на антрополозите е поведението на групите,
а не толкова на отделната личност, но все пак се
обръща внимание и на „индивидуалния почерк”,
върху което пък са фокусирани психиатрите и
психолозите.
Съчетаването на различните, но
взаимно допълващи се гледни точки – културалноантропологична и психиатрична е основна задача,
която решава авторът на книгата. Това в голяма
степен определя и структурата на изложение. Първата
глава е посветена на културната еволюция през
вековете и хилядолетията и поставя в голяма степен
теоретичния фундамент на всичко, което иска да ни
каже д-р Ончев по-нататък в книгата си: „Кодовете
на миналото живеят в психиката. Начините, по които
се храним, чувстваме, мислим, забавляваме или
тушираме страховете си, са попити от правилата,
с които сме закърмени... Психопатологията, която
е крайност на нормални психични процеси, е
епигенетичен продукт на културната еволюция.
Нейните феномени (а не причините, обикновено
неизвестни) се моделират от културата, която
филтрира психологичните и биологичните болестни
сигнали при симптомообразуването”. За да си
представим значението на факта, че миналото
е кодирано веднъж в нашите гени и втори път в
културата, където сме се родили и развили, трябва
да си припомним метафората, че нашата съвременна
култура и преживявания имат такова количествено
съотношение с миналото, каквото има един слой прах
върху пет сантиметров плот. И авторът е прав когато
се противопоставя на обезценяването на миналото,
защото културата е континуитет на времето – минало,
настояще, бъдеще.
Във втора глава са разгледани основни
същности и измерения на културата. Освен обичайните
дефиниции за култура се дават и редица описателни
характеристики, които са живи и завладяващи.
Представени са различни компоненти на културата
като ценности, норми, вярвания, стереотипи и т.н.
Като носители на културите накратко са споменати
религиите и расите, както и някои субкултури.
Когато четях тази глава (това впрочем се отнася и за
някои други глави) се запитах към каква аудитория е
адресирана книгата. Защото този, който няма някои
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основни познания за науката културология, би се
нуждаел от разграничаване на някои основни термини
като етнос, народ, нация, общество (society), социална
класа, субкултура и т.н. Тези термини са добре
дефинирани в подходящи за цитиране източници
(вж.напр. Handbook of Cultural Psyhiatry, Wen-Shing
Tseng, 830 p.) и това би помогнало да се избегне
припокриване по отношение на други терминологии,
като например етнографски подход и т.н.
Възможността за измерване на” културните
оси” е представена основно чрез разработките
на Х. Хофстеде за културалните измерения,
популяризирани у нас първоначално от М. Минков.
Идеята да се измерват културните детерминанти в
числа е нещо интересно и предизвикателно. След
книгата на Хофстеде „Софтуер на ума”, издадена
през 2001 год., беше преведена и излезе от печат
(2004) друга подобна книга от две известни имена –
Ф.Тромпенаарс и Ч.Хампдън-Търнър - „Да се носиш
по вълните на културата”, която разработва подобни
идеи, но в различни плоскости. Изобщо в последните
десетилетия статистиката сериозно се намеси в
деликатната материя на културата и в този контекст
качествените изследвания трябва да не бъдат забравяни,
защото са незаменими. Впрочем, количествените и
качествените проучвания по една и съща тема и по
отношение на един и същ обект взаимно се допълват,
като обаче качествените проучвания с оглед на своята
детайлност, непрекъснатост и продължителност на
наблюдението притежават способността да навлизат
в дълбочина и динамика на изследваните поведения
(отношения, навици, дейности, стереотипи, вярвания,
говорене и т.н.),поради което са най-информативни за
спецификите и нюансите на съответната култура.
Третата глава е посветена на българския
културен
контекст.Всъщност
темата
е
за
противоречивостта на българската душевност – от
какво се е зародила и в какво се изразява. Изключително
много обсъждана тема, в някаква степен болезнена
по различни причини, на която обаче авторът е
отделил само девет страници. Мисля си, че тази тема
е твърде важна с оглед естеството на книгата, както
от културална, така и от психологично-психиатрична
гледна точка, и заслужава по-задълбочено внимание.
Д-р Ончев опитва да резюмира различни наблюдения,
изследвания, идеи (впрочем всички според мен са
верни) понякога в едно изречение и когато тези неща
следват едно след друго може да се създаде усещане
за еклектика (особено при читатели, които се нуждаят
от по-просторни обяснения), въпреки че лично за
мен става дума за добра еклектика, което означава,
че задълбоченото познаване на материята позволява
на автора свободно да се придвижва в различните
територии на познанието и да прави връзки между
тях. Поначало маниерът на писане на автора е поскоро синтетичен, а не аналитичен и това на мен ми
допада, може би защото и за мен това е предпочитан
маниер на писане. Не искам да се впускам в оценка
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на съдържанието на тази глава, защото имам
доста публикации по тази тема. Само ще обърна
внимание на няколко неща. Първо, антиномии има
не само в българската и баланската душевност, но и
в немската, френската, руската и т.н. Въпросът е кое
е специфичното при нас в сравнителен план. Второ,
културният контекст изисква по-голямо внимание на
изследванията на малцинствата у нас, в сравнителен,
антропологичен, етнографски и т.н. план. Подобни
проучвания и съответната литература са налице и
представят доста интересни данни за основните
малцинствени етноси в съотношение с мнозинствената
група. Трето, в последните две десетилетия има много
интересни изследвания и публикации на автори от
БАН, СУ, НБУ и някои други академични институции,
които от социологична, психологична и културална
гледна точка разглеждат различни „народоведчески”
теми и представят итересни динамики, например
по отношение на измерението колективизъм –
индивидуализъм и т.н. И четвърто, две думи относно
травматичния мироглед, окайването и черногледството
на българина, която идея разглежда автора. Според мен
това е едновременно вярно и невярно, защото е част от
антиномната душевност на българина. Аргументите,
с които д-р Ончев защитава тезата си, която е теза
и на други изследователи, са верни. Въпросът е, че
има редица контрааргументи и за противоположната
теза. Просто в различни исторически моменти е
наблюдавано едното или другото и тъй като в България
исторически е липсвало равномерно постъпателно
развитие, а имаме неравномерен ход на историческото
време с повторение на върхове, падения, застой или
връщане назад, то в такава непостоянност липсват
условия за катализиране на нещо повече от стратегии
за оцеляване, а всякакви мирогледни черти са
фрагментарни и несигурни. Удивително е, че всеки
може да докаже за нас каквото пожелае: че сме найсмелите или страхливите, най-умните или глупавите,
най-верните или продажните, най-завистливите или
алтруистичните и т.н.
Четвъртата глава е посветена на общата
психопатология, като видимо адресатът е поширока категория читатели от психиатрите.
Авторът по много достъпен начин описва кога и
как нормалните преживявания стават симптоми и
представя основните синдроми. Разглежда също
така различните диагностични идеи и подходи в
психиатрията, включително и класификациите.
По всички тези въпроси д-р Ончев представя не
само данни, а и критично отношение към тях.
Диагнозата в психиатрията остава силно проблемна
област. Един от подходите за справяне с това е
нейното персонализиране, което пък е част от т.нар.
личностово-центрирана медицина. „Формулировка
на случая” е методът, който се използва за тази цел
и авторът предлага съвсем прагматични стъпки
за изясняване едновременно на диагностичен и
терапевтичен проблем с този метод.
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Пета глава разглежда връзката култура –
психопатология и според мен е основополагаща за
втората половина на книгата. Култура и психопатология
се преплитат и това първо е представено в главата като
история на идеите и отношението към психичната
болест, а след това и като симптомообразуване.
По отношение на симптомообразуването авторът
компетентно е разгледал многообразието на
схващанията за взаимоотношенията биологично
– културално и за влиянието на културата чрез
психологичните процеси. Мисля, че представеният
от автора модел на симптомообразуване, разработен
от Кеймбриджката изследователска група на проф.
Г. Бериоз, въпреки че е фокусиран върху първичните
симптоми на шизофрения, е най-широко приложим
при обсъждане на взаимоотношенията биология –
култура.
В шеста глава се разглежда връзката между
мистичното и психопатологичното. Поначало според
мистицизма съществува знание за реалността, което е
непостижимо за сетивните възприятия и рационалното
мислене. Носител на това знание е мистичното
преживяване и всъщност тук става докосването или
преплитането на норма и патология. Често, но не
задължително, мистичните преживявания са свързани
с някаква религиозна традиция, а съдържанието им
варира от усещане за близост до Бога, до откровение
за Троицата в християнската религия и т.н. За
нерелигиозните мистични преживявания се смята,
че разкриват единството и хармонията на всички
неща, а емоционалното усещане е за вътрешен
мир, блаженство, до екстаз. Съществуват и т.нар.
паранормални преживявания, с които се занимава
т.нар. парапсихология. Тази тема съществува в два
варианта – фолклорен и научен. Фолклорният вариант
е истинският културален вариант и включва от
извънземните и духовете до магиите и съвременните
масови психози (впрочем, преди осем години
подобна психоза в Луанда, впечатляваща по размах
и продължителност, остана не твърде известна).
За българската и балканската култура правенето и
развалянето на магии остава актуален феномен и
изследването на този феномен при пациенти с големи
психиатрични разстройства, което авторът е направил
и цитира, стига до извода, че „паранормалните
вярвания в общата популация и сред психиатричните
пациенти са по-скоро отделни феномени, а не
континуум – какъвто е преобладаващият възглед в
транскултуралната психиатрия”. Това обяснява и пониската честота на вярвяния в магии сред психотичните
пациенти отколкото в общата популация.
Авторът представя и три клинични
случая, в които илюстрира по най-добрия начин
преплитане на култура (в конкретните случаи –
религия) и психопатология. Използвам случая да
обърна внимание на един факт, който не бива да
се подценява. Православната общност в България
инициира издаването на различни книги, отнасящи

се за психичните разстройства и лечението им. Редно
е психиатричната общност поне частично да следи
този процес, защото не са малко пациентите, които
търсят подкрепа и утеха и при духовни лица. Една
от книгите заслужаващи внимание е „Православна
психотерапия” от Митрополит Йеротей Влахос.
Седма
глава
е
продължение
на
предхождащата, като разглежда по-специално случаи
на обсебване от духове в Африка и някои български
аналози като сектата на петдесетниците, нестинарите
и т.нар. екстрасенсни психози. Както обръща
внимание авторът, случаите на обсебване от духове
са предизвикателство за психиатрията както с оглед
разграничаването на норма и патология, така и с оглед
културалната специфика на психозите, включително и
на т.нар. културално специфични сндроми. Д-р Ончев
описва шест клинични случая от личната си практика
на остров Пемба, които са отлично представени
и интерпретирани. Въпреки че феноменологично
обсебеността е налице във всички случаи, нозологично
те са хетерогенни – психотични и непсихотични.
Обсебеността е съдържателната страна на някакво
преживяване, което в зависимост от формата, в която
се проявява (културално-нормативна, свръхценна,
натраплива, налудна) и в комбинация със състоянието
на социалното функциониране очертава клиничния
облик на съответното психично разстройство. Това е
твърдата основа върху която с основания стъпва д-р
Ончев при анализа си на клиничните случаи.
Клинични описания на български аналози
на мистични състояния с обсебване са представени
първо от книгата на доц. Хр. Петров ( изд.1941 ) за
религиозното чувство, където е описана глосолалията
при сектата на петдесетниците и второ, чрез
творчеството на проф. Е. Шаранков, с неговите
проучвания на нестинарството. Глосолалията, която
е един позабравен симптом, представлява несъмнен
интерес както от чисто психопатологична, така и
от културална гледна точка. В речника на A.Reber:
The Penguin Dictionary of Psychology (2nd ed.),
1995, глосолалията е определена като „изкуствена,
престорена реч, лишена от реално лингвистично
съдържание; наблюдава се при хора по време
на религиозен екстаз („говорене на езици”), под
хипноза и в някои психопатологични случаи”. В
психопатологията съществува сериозен проблем,
свързан с припокриване на термини и състояния.
Глосолалията не прави изключение. В този контекст,
за да не се впускам в дискусия, ще цитирам дословно
казаното от може би най-представителния източник (
Campbell’s Psychiatric Dictionary, 9th ed., Oxford, 2009):
„Глосолалията (autonomous speech; cryptophasia;
idioglossia; polyglotneophasia; psittacism) представлява
неологизми, които симулират кохерентна реч.
Въпреки факта, че те се изразяват като неразбираем
конгломерат от звуци... такива неологизми
имитират нормалната реч чрез поддържане на
разграничението на думите, изреченията и дори
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абзаците. Глосолалията се наблюдава най-често при
екстатични и сомнамбулни състояния, и е по-малко
обичайна при шизофрения. Ако е напълно лишена
от съдържание, глосолалията се нарича пситацизъм
(psittacism) въпреки че според някои автори двата
термина са взаимно заменяеми”(425p.). Наблюдавал
съм глосолалия и при абсолютно здраво момиче, още
не проговорило, но имитиращо мимично и фонетично
ТV певици, което изпълняваше дълги речитативи
глосолалия с въображаем микрофон в ръка. В крайна
сметка и за глосолалията важи златното правило, че
всеки психопатологичен симптом има своя корен
в нормалната психика. Вече когато глосолалията
стане част от синдром на психичен автоматизъм,
т.е. първорангов симптом, ние го свързваме с
шизофрения, но първо това е рядко явление и второ,
не бих могъл да се съглася с твърдението, изразено в
Психиатричния енциклопедичен справочник (София,
2004),че при петдесетниците глосолалията е израз на
психичен автоматизъм. Това генерализиране звучи
твърде несериозно и не бих искал да го коментирам.
От друга страна, авторът на книгата д-р Ончев
видимо е привърженик на многофакторната генеза на
феномена, което разбира се е приемлив обяснителен
вариант и където културално, психологично и
биологично си взаимодействат, като определят форма,
съдържание, нюанси и т.н. и това поставя симптома
глосолалия в най-различни контексти.
Танцуването върху жарава, първоначално
свързвано с обществото на нестинарите, е изучавано
едновременно в психологично-психиатричен и
културно-антропологичен план от светлата личност
на проф. Е. Шаранков.Трябва да се спомене, разбира
се, и името на М. Арнаудов, чиито много по-ранни
изследвания върху нестинарството са изключително
ценно наследство. Описанията на етапите през
които преминава „прихванатият”, включително
дисоциативното стеснение на съзнанието („унес”),
с рудиментарни зрителни и слухови халюцинации,
конверзионна анестезия и фрагментарна загуба на
спомен, аргументира проф. Шаранков, че става дума за
хистерични състояния. Поначало обредните ритуали
са богата тема, защото в зависимост от културата,
субкултурата, контекста и т.н. могат да водят до
различни промени в съзнанието, които нерядко
самите ритуали тушират или засилват с помощта на
психоактивни вещества.
В последната част на тази глава авторът ни
припомня за последното десетилетие на 20-ти век
с бума на врачки, гадатели, лечители, екстрасенси,
извънземни и овладяност от тях и т.н. В този
културален контекст са представени два клинични
случая – в единия случай културалният фон
отключва дисоциативно разстройство, а в другия има
патопластично действие в оформяне на съдържанието
на ендогенна психоза.
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От осма до десета глава са разгледани
основните диагностични категории в културален
контекст. Текстовете са сбити, резюмиращи и високо
информативни. Отлично са представени съвременните
диагностични схващания и културалните вариации.
Лично бих дал приоритет на главата за шизофренията.
Депресиите,
тревожността,
соматизацията
и
дисоциацията са силно повлияни от културални
фактори и специално последните две могат според
автора да се разглеждат като континууми от
преживявания, моделирани от културата, и покриващи
спектъра от норма до патология. В абнормните
поведения и по-специално в раздела за алкохол и
вещества можеха да бъдат цитирани резултатите от
някои етно-културални проучвания за употреба на
психоактивни вещества при малцинствени общности
у нас.
Най-очаквано е в подобна книга да бъдат
представени и т.нар. културно-специфични синдроми
и това е темата на единайсета глава. Тези синдроми
не могат да бъдат разбрани и осмислени от прочит на
тяхното описание или дори от наблюдател, който обаче
е само гост, а не траен обитател на съответната култура,
където се среща въпросният синдром. Така или иначе
авторът дава обичайните описания, но не приключва
с това, а прави по-важната крачка като релативизира
проблема: „Срещата с културно непознатото крие два
противоположни риска: от свръхпатологизиране или
от недооценяване на патологията”. И тъй като преди
да стане културален, контекстът на тази среща е бил
по-различен (може би от рода на това „кой съм аз”
и „от къде идвам”), то авторът е прав, че „културно
чувствителната психиатрична практика започва
не от чужбина, а от дома”, където, бих добавил, се
научаваш на толерантност, по-широка скроеност и
чувствителност към различното.
В предпоследната глава авторът разглежда
отношенията „лечение и култура”, които са динамични
и многоизмерни. Отношенията терапевт-пациент са
различни в индивидуалистичните и колективистичните
култури. Етичните правила, особено неписаните –
също. А в култури като нашата, които са в процес на
преход от едното в другото (разкрачено положение),
е изключително сложно. Темата за психиатричната
болнична култура е изключително актуална и ми се
искаше авторът да я обсъди не толкова в контекста на
измеренията на Хофстеде, колкото по оста традициипреход-неизвестност. Хипердиагностиката, една
друга болна тема на съвременния свят, е представена
накратко, но в различните й нюанси, включително
и в крайния й резултат – свръхлечението, или това,
което наричам Homo medicamentosus. Според мен
обаче явлението, наречено подпрагови симптоми
и синдроми не е инструментът, използван за
свръхдиагностициране, просто защото такова явление
съществува и е доказано, че носи основна отговорност
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за релапсите и рекуренсите на афективните
разстройства. Друг е въпросът за подпраговостта
като продром и аргумент за първоначална диагноза,
което в редица случаи се оказва правилно (например,
когато се съчетава с други фактори като наследствена
предразположеност), а в други случаи – неправилно,
и води до хипердиагностика. Има достатъчно много
доказателства за едното и за другото, но ако кажем,
че истината е по средата, това само означава,
че трябва да отдаваме достатъчно внимание на
феноменологичността и да не търсим постоянно „под
вола теле”, защото това е едно от грозните лица на
професионалната деформация в психиатрията. По
отношение на свръхлечението – темата е изключително
интересна и преплита в себе си много подтеми – на
първо място чисто професионални, на второ място
– комерсиални и т.н. За мен обаче е по-интересно
отношението на нашата съвременна култура към
психиатричното лечение. Д-р Ончев представя
подобни сведения за много различни култури, но не
и за българската, с нейните малцинствени общности.
Тази тема е със социално-значим характер и изисква
както проучване, така и обсъждане.
Книгата завършва с „Епилог”, който
е тържествен, едновременно еволюционен и
визионерски. Той е като някакво продължение на
увода на книгата, който е с отворен край. Ако трябва да
го кажа с мои думи, наистина цената която плащаме за
това, че сме се родили и живеем сега е твърде висока,

защото отворените, динамични общества водят
до дезинтеграция на личността. Ходът на времето
се ускорява, традициите се разрушават, а ролите,
оценките, очакванията са неустойчиви, двойствени
и най-често непрогнозируеми. Не бих се съгласил с
някои от прогнозите на автора, но това не е толкова
важно. Убеден съм, че е необходима много радикална
смяна на модела, модела по който възприемаме света
и себе си, начина на живот и неговото осмисляне. От
друга страна, превантивната медицина и промоцията
на психично здраве (имам предвид основно
субективното усещане за благополучие) трябва да
престанат да бъдат утопични идеи и да инфилтрират
политиката на образователните, социалните и
здравните институции, както и активностите на
гражданското общество.
Накрая ще завърша с една препоръка. Нека
тази ерудирана и увлекателна книга бъде повод за
дискусии и импулс да се организира секция към
БПА, или сдружение с интердисциплинарен характер
(психиатри, антрополози, психолози, лингвисти и
т.н.), които да инициират и провеждат културални
проучвания у нас и транскултурални проучвания в
рамките на международни проекти. Има български
професионалисти в чужбина, за които мисля, че ще
подкрепят подобна идея. Като първа стъпка може да
се изготви библиография на публикации от български
автори по темата. Време е да размърдаме застоялите
води на нашата професионална креативност.
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