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Увод

	 Експектации	и	психопатология

Editorial: Expectations and psychopathology

Comment on the essence of psychopathological symptoms and signs from a phenomenological point of view 
is presented, with emphasis on the inconsistence and ambiguity of psychopathological terms, and its impact on validity 
and reliability of psychiatric diagnosis. A Role Theory approach is proposed, where expectations of patient’s abnormal 
behavior are considered to be a good substitution for classic psychopathological terms and descriptions. Need for 
translational validisation of psychopathology phenomena is suggested.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (2):84-88.

Todor Tolev

Темата за облика и подредбата на 
психиатричните термини, обикновено свеждана 
до правила за обособяване и разграничаване на 
психопатологичните понятия, продължава да е 
актуална в днешното развитие на психиатричната 
теория. Чести, а и основателни са понастоящем 
опасенията, че дефинициите на множество 
психопатологични състояния са неудовлетворителни, 
а това пряко повлиява хода на диагностичния процес 
и ерозира неговия изход към недостатъчно приемлива 
валидност и надеждност на психиатричната диагноза.

Отбелязва се, че психопатологията днес е 
в криза, която ако не бъде преодоляна, ще заглуши 
бъдещия прогрес в патогенетичното и таксономично 
направление на психиатричното познание – защото 
валидизирането на психиатричната диагноза се 
свежда до съответствие на клинични находки с 
реални природни процеси, а такова съответствие 
е непостижимо без адекватни операционални 
дефиниции. Съвсем сполучливо в случая е 
сравнението „...ние можем да дадем операционална 
дефиниция на „лед” като вода, придобила твърдо 
състояние, но за съжаление подобен подход към 
психопатологичните феномени е неприложим”. 
(Parnas, Zahavi, 2002 36). 

И възниква необходимост да изясним – 
какво всъщност научаваме за болестта на пациента 
чрез съществуващите термини и доколко тези 
психопатологични понятия дават представа за 
естеството на мозъчната увреда – анатомична 
или функционална – обусловила болестните 
поведенчески отклонения спрямо представата ни за 
психична нормалност.

В психиатрията дефинициите изискват 
разграничаване на психопатологичното съдържание 
от неговата форма и се приема, че именно формата 
характеризира най-добре психопатологията (Попов, 
2013 3). Задачата на дескриптивната психопатология 
(Taylor, Vaidya, 2009 46) е да отрази взаимовръзките на 
мозък с поведение и да разгранични поведенческо-
психичното благополучие от психична болест. Но това 

разграничаване е все още неудовлетворително и не 
всички приемат за успешно решението да се раздели 
психична болест (DSM Axis I) от поведенчески 
отклонения (DSM Axis IІ). И въпреки напредъка 
на невронауките, и опитите за диференциране 
чрез генотипи и ендофенотипи на психиатричните 
синдроми, все още дескриптивната психопатология е 
основа за диагностично мислене. 

В ръководството си Психопатология: 
Феноменология. Методология (2015) Г. Попов 
отбелязва: „...Психопатологията представлява 
изследване и назоваване с термини на абнормните 
преживявания, когниция и поведение като продукти 
на разстроената психика… Дескриптивната 
психопатология е свързана най-тясно с 
феноменологията, която от своя страна представлява 
усилие на философията за по-добро разбиране на 
човешката психика чрез анализ на субективните 
преживявания... Феноменът в психопатологията 
представлява преживяване или поведение (нормално 
или абнормно), което получава личностова 
интерпретация и субективно приписано значение и 
смисъл…” (Попов, 2015 4).

По този начин Г. Попов ни препраща към 
феноменологията на Едмунд Хусерл (Edmund 
Gustav Albrecht Husserl, 1859-1938) – учение 
за преживяванията и структурите / обектите 
на съзнанието – така както са възприемани от 
първо лице, въз основа на личния опит и сетивни 
възможности. Идеите на феноменологията са 
представени от Хайдегер (Martin Heidegger, 1989-
1976) чрез двете им съставни части: феномен и логос. 
Терминът „феномен” означава „само по себе си – 
показващото се”, т.е. видимото и първичното, и няма 
общо с термина „явление” (симптоми). Феноменът е 
нещото, показващо се само по себе си, а явлението 
е това, което оповестява феномена и препраща към 
него. В този контекст, приема се, че симптомите са 
субективно описваните от пациента преживявания, 
а признаците (signs) са обективните наблюдения на 
състоянието и поведението на пациента… ” (Попов, 
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2015 4). Обаче основателят на общата психопатология 
К. Ясперс (Karl Theodor Jaspers, 1883-1969) на 
практика отъждестява двете понятия – въпреки 
привързаността си към феноменологичния подход.

И така, феноменологичният подход към 
дескриптивната психопатология се изразява в оценка 
на психичната нормалност – макар абнормността 
да не е равнозначна на болест, както и нормата 
не е автоматично равнозначна на здраве (Попов, 
2015 4). А подходът към такава оценка се оказва 
труден, непоследователен и изложен на критични 
коментари. Adams, Luscher и Bernat посочват 
неудачите в дефиниране на абнормно / девиантно / 
разстроено / патологично поведение и препоръчват 
„атеоретичен” подход на класифициране – освободен 
от ограничаващото влияние на конкретни модели 
и концепции. Тук може би най-удачно е понятието 
„вредна дисфункция” (harmful dysfunction) на 
Wakefield (1992), основано на две задължителни 
условия: наличие на дисфункция и наличие на 
негативни последици (Adams et al., 2001 6).

Този подход за разпознаване и типологизиране 
на психопатологичните състояния, илюстриран с 
термина „вредна дисфункция” на Wakefield (1992) и 
характеризиращ се с ползване на насочващи условия 
(операционални дефиниции за абнормност) среща 
популярност в психиатричната книжнина.

Например, предлагат се критерии за 
идентифициране на психиатрична абнормност: 1) 
страдание; 2) маладаптивност; 3) статистическа 
откроеност; 4) конфликт със социалните стандарти; 
5) социален дискомфорт; 6) ирационалност и 
непредсказуемост; 7) опасност (Butcher et al., 2013 

15). Препоръчва се абнормността да се дефинира с: 
1) търсене на помощ; 2) ирационалност / опасност; 
3) девиантност; 4) емоционален дистрес; 4) значима 
увреда (Hansell, Darmour, 2008 18). Отбелязва 
се, че съвременната преценка за абнормност 
съчетава 4 димензии: 1) дисфункция; 2) дистрес; 
3) девиантност и 4) опасност, като поведенията, 
мислите и чувствата са дисфункционални, ако 
интерферират с възможностите на индивида 1) да се 
справя с рутинното ежедневие; 2) да върши полезна 
работа и 3) да изгражда близки взаимоотношения 
(Nolen-Hoeksema, 2014 35). Посочват се няколко 
фактора за обособяване на абнормно поведение: 1) 
несъответствие с нормите на индивидуално развитие; 
2) несъответствие с културалните характеристики; 
3) несъответствие със социалните изисквания; 4) 
генериране на емоционален дистрес и 5) увреждане 
на рутинното функциониране (Beidel et al., 2013 

12). Описват се два класа абнормно поведение: 1) 
дефицитарно поведение и 2) неадекватно поведение, 
с конкретни разновидности на абнормност, 
локализирани в следните области: 1) емоционално 
– мотивационен репертоар; 2) комуникативно-
когнитивен репертоар и 3) инструментален 
репертоар (Staats, 1996 42). Очертават се три основни 
аспекта на психиатричните разстройства, които 

поотделно или заедно представляват тяхна обща 
характеристика: 1) аспект на страданието – от себе си 
или от заобикалящия свят; 2) аспект на несправянето 
– по-скоро в обичайни, а не в екстремни условия 
и 3) аспект на взаимоотношенията – трудности в 
комуникации (Попов, 2015 4).

Разбира се, според Matorin, Shah и Ruiz, 
обликът и изявите на психиатричните симптоми и 
признаци са дълбоко повлияни от силата на личността 
на пациента, от неговите умения за справяне, 
психологични защити и ситуативния контекст, така 
че клиничната картина е смес от психопатология 
и психологични фактори, и може понякога да се 
интерпретира като усилие на боледуващия да 
отговори на биологичните, психологични и средови 
предизвикателства. А интермитиращата природа 
на много от психиатричните симптоми и признаци, 
селективното им припомняне и фалшивите спомени, 
както и субективните разлики в преценките и 
теоретичните възгледи на клиницистите, допринасят 
за неяснота и потенциални грешки в клиничната 
оценка (Matorin, Shah, Ruiz, 2017 28).

Заради тези несгоди в дескриптивно – 
феноменологичния подход, считаме за уместно 
и друго отправно начало за осъществяване на 
психопатологичния анализ.

Приемаме, че оценката на психичното 
състояние може да се опише и с понятийния 
апарат на Теория на ролите – мощен и отчетливо 
плодотворен набор от концепции, регистриращи 
и тълкуващи аспекти на човешкото социално 
поведение в контекста на социалните структури 
(Turner, 2002 47). За разлика от много други идейни 
течения, ролевата теория не е свързана само с едно 
или няколко имена на видни основатели. Поела 
начало от структуралните теории за обществото 
(Linton, 1936 23), естеството на социалното поведение 
(Mead, 1934 29), ролевите взаимоотношения (Moreno, 
1934 33), социометрията (Moreno, 1987 32; Marineau, 
1989 27), описанията на социалните роли (Merton, 
1968 30) и същината на социалните системи (Merton, 
1968 30; Parsons 1949 37; Parsons 1991 38; Ritzer, 2008 39), 
и получила внимание от огромен брой изследователи 
– социолози, психолози, медици, юристи, педагози 
и хора на изкуствата, Теория на ролите е същностна 
част на социологичната наука с изключително широко 
влияние върху психология, социална психология и 
медицина (Turner, 2002 47).

В рамките на тази теория, няколко са 
ключовите концепти, с които бихме опитали да 
опишем събирането и осмислянето на информация 
за наличните психопатологични състояния. Ето 
основните понятия за ролевия аспект на този процес: 
ролеви позиции (на лекар и пациент), ролева среда 
(клиничен преглед), социални роли (на лекаря и 
пациента) и експектации за ролевите изяви на 
пациента (вербален изказ, мимика / пантомимика 
и наблюдавано поведение) – които според нас 
съставят съдържанието на установените у него 
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психопатологични симптоми и признаци. 

Всъщност, ролевият модел на клинична 
психиатрична оценка, включваща регистриране, 
анализ и класификация на конкретна 
психопатологична находка на пациента, незримо 
присъства от край време в рутинната медицинска 
практика. Ролите и експектациите са налице. Защото 
това, което при лекарски преглед днес бихме нарекли 
например вербална халюциноза, в друга историческа 
и културална среда би било определено като 
злостна ерес и магьосничество, или обратно – като 
божествено откровение чрез устата на месия, или 
като глупаво и лъжливо бръщолевене на човека от 
улицата. Депресивността е определяна като болестен 
психопатологичен симптомокомплекс в условията на 
психиатрично интервю, ала е угриженост и очаяние 
според близките, или леност и безотговорност по 
мнение на колеги. Впрочем, девиантността варира 
според културалните норми (Macionis, 2018 24; 
Hughes et al., 2011 20; Macionis, 2008 25); историята 
на психиатрията е показателна за разноликия изглед 
на психиатричните термини (Каннабих, 1928 1), 
а богатите на живописна специфика културално 
различни психиатрични абнормности са отдавна обект 
на изучаване от антрополози и психиатри (Ончев, 
2017 2). Ще добавим, че терминологичната пъстрота 
на психиатричните названия възниква още от древни 
времена, но едва отскоро забелязваме сполучливо 
вникване в семиотиката на психопатологичните 
прояви – включително и през призмата на Теория на 
ролите – защото тук е в сила изумителното прозрение 
на Огюст Конт (Isidore Marie Auguste François Xavier 
Comte, 1798-1857), един от основоположниците на 
научната социология, който в своя Закон за базисните 
шест науки предвижда появата на социология 
да е най-късна – заради необходимостта да се 
„изчака” формиране и зрелост на предходните „по-
елементарни” основни науки (Фотев, 1993 5). 

Важно е да отбележим, че след социологията, 
в последвалата по поява социална психология, 
теоретичните концепти на Теория на ролите остават 
встрани, а заедно с това почти липсва и споменаване 
за експектации. Ала заради огромната широта на 
приложение и описателната сила на експектациите 
в социалния живот на хората, вместо тях ярка 
популярност получава понятието нагласа (attitude). 
Впрочем, самите социолози охотно приемат нагласите 
като разновидност на експектациите (Biddle, 1979 

13) и между двете понятия сходствата са много, а 
различията са мъгливи.      

Относно нагласите и експектациите, в 
контекста на ролево – интерактивното интерпретиране 
на психопатологичната оценка, социалните психолози 
отбелязват следното:

Нагласите – най-впечатляващият и незаменим 
концепт в съвременната социална психология 
(Allport, 1935 8) съществуват в човешкия разум чрез 
три компонента – познание, оценка и поведенческа 
предиспозиция, и имат две основни предназначения 

– евристично / инструментално и схематизиращо / 
класифициращо (DeLamater, Myers, 2011 17). Има ги, 
защото са полезни – те спестяват когнитивна енергия 
когато трябва да решим какво да правим в дадена 
ситуация или спрямо конкретен човек (Smith, Bruner 
& White, 1956), и това е основната им функция (Hogg, 
Vaughan, 2011 19).

Представляват оценки за хора, предмети или 
идеи (Banaji, Heiphetz, 2010; Bohner, Dickel, 2011; 
Eagly, Chaiken, 2007; Petty, Krosnick, 2014) и са важни, 
защото често определят нашите постъпки (Aronson et 
al., 2016 9). Формират се чрез обучение и мотивация 
да наблюдаваме и разбираме поведението на 
отсрещния (Kassin et al., 2014 22). Функционират също 
както схемите и предписанията; те са пакетирани и 
запомнени отговори към хора, събития и ситуации, 
спестяващи усилия за изначално опознаване (Malim, 
1997 26). Изразяват се чрез склонност към откликване 
спрямо обект, персона, институция или събитие 
(Ajzen, 2015 7); те са психологична тенденция към 
оценка на конкретна даденост с някаква степен на 
съгласие / одобрение или несъгласие / неодобрение 
(Eagly, Chaiken, 1993) и имат когнитивни (вярвания), 
емоционални (чувства) и действени (поведение) 
съставки (Bohner, Schwarz, 2001 14). За разлика от 
вярванията, които са късчета информация (факти или 
мнения), нагласите са цялостни оценки за обект или 
събитие (Baumeister, Bushman, 2014 11) за почти всеки 
аспект на околния свят (Olson, Kendrick, 2008; Petty, 
Wheeler, Tormala, 2003) и могат да повлияват нашите 
мисли и поведение (Baron, Branscombe, 2012 10). 

Същественото в случая е, че нагласите не се 
свеждат само до емоционална реакция на одобрение 
или неодобрение, а представляват цялостна преценка 
на ситуацията с оглед вземане на най-подходящо 
решение. Но за целите на осмисляне на процеса 
по събиране на данни за психопатологичния 
статус на боледуващия, нагласите са решително 
по-неподходящи от родственото им понятие – 
експектациите. Защото, за разлика от нагласите 
(приоритетно визиращи одобрение / неодобрение), 
експектациите посочват важни за психопатологичния 
анализ обстоятелства.

Ще подчертаем, че психиатричната оценка 
не е регистрация на факти за реално съществуващи 
обекти, а е обзор на човешки  взаимоотношения, 
при това – в строго специфична среда и ясни норми 
за поведение на две взаимодействащи личности. 
Всеки психопатологичен „квант” – симптом или 
признак, е съчетание на вербален отчет за субективни 
преживявания (незадължително с негативна 
оцветка) и на обективни поведенчески изяви – като 
пряко наблюдение или по сведения на надеждни 
осведомители. Тази психопатологична картина 
би следвало да ни насочи към някаква подлежаща 
мозъчна патология, но пряко тя не е такава и няма как 
да бъде – защото не е повече от продукт на контакт 
между две ролево взаимопредполагащи се личности.

Ето защо ролевият модел на психиатрично 
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оценяване е подходящ, а експектациите са удачен 
формат за представяне на психопатологичната 
находка. Става ясна причината – защо всеки протокол 
за оценяване освен официалния се счита от лекарите 
за смущаващ – защото извън ролята си на лекар в 
процедура на интервю, нередно е психитърът да 
дава психопатологични квалификации на базата 
на случайни или инсценирани срещи – на улицата, 
вкъщи или в неслужебни ситуации. Тогава той е 
извън ролевата си позиция, а срещу него стои не 
пациент, а гражданин, роднина и прочие. И вместо 
нормална и стабилна префигуративна ориентация 
на експектациите си (Morgan, 2007 31) е изложен на 
риск от деформирани оценки заради пристрастеност 
към потвърждение (Sanderson, 2010 40) под средови 
натиск. Този риск е голям – защото над 40 фактори 
влияят на интеракционния процес (Myers, 2010 34), а 
лечителското поведение е променено от нетипично 
обкръжение (Correll, Ridgeway, 2006 16), нарушено 
поемане на роли (Stryker, Vryan, 2006 45) и най-вече 
– заради очевидния тежък ролеви конфликт (Biddle, 
1979 13; Turner, 2002 47). Пък и количествената оценка 
(например чрез скали) на психопатологичната 
находка не е точна извън строго регламентирана 
ролева ситуация (Sinclair et al., 2017 41).

И така, какво всъщност представлява 
психопатологичният симптом / признак, представен 
в рамките на Теория на ролите? Бихме предложили 
следното определение.

Психопатологичните находки са експектации 
на клинициста в ролева позиция на лекар за очакван 
специфичен облик на поведението на боледуващия в 
ролева позиция на пациент – докато той изпълнява 
тази роля. Ще отбележим, че ако боледуващият 
прекрати контакт с лекаря, той поема роли на 
„страдащ”, „нервен”, „депресивен”, „странен”, 
„лош” или „луд” за околните, които описват 
състоянието му с експектации / лексика – всякакви, 
но различни от приетите психопатологични термини. 
Но колчем боледуващият бива съобщен / срещнат 
с лекаря си, ролята на „пациент” се актуализира и 
състоянието би могло да се описва отново с езика на 
психопатологичните обозначения.

За да получат такава интерпретация, 
споменатите психопатологични прояви следва да 
отговарят на няколко условия:

1) несъответност спрямо обективната 
реалност – което в ежедневието наричаме 
„нелепо / неадекватно поведение”;

2) неизводимост от текущи или предходни 
обстоятелства / събития – което се 
определя като „безпричинност / 
безповодност” на поведенческите изяви;

3) неефективност спрямо актуални 
ролеви изисквания на ежедневието – 
което формира основите на понятията 
„дисфункция / дезадаптация / 
инвалидност”;

4) консистентност на вербалните и 
поведенчески изяви до степен на 
обособен, хомогенен в облика си 
продукт, относително независим от 
културови влияния и хода на времето, и 
надеждно сходен при всички пациенти с 
подобни болестни състояния.

Тук виждаме, че подобни критерии за 
абнормност (психопатология) са предложени и от 
други автори (Staats, 1996 42; Hansell, Darmour, 2008 

18; Butcher et al., 2013 15; Beidel et al., 2013 12; Nolen-
Hoeksema, 2014 35; Попов, 2015 4).

Ала въпреки такива критерии, разноезичието 
сред психиатрите е голямо – и не може да е иначе, 
доколкото психопатологичните термини отразяват 
високо субективни, вероятностово оцветени 
аспекти на човешко общуване, които само косвено 
свидетелстват за предизвикващи ги невронални 
аберации. Оказва се, че психопатологичните 
описания са тъждествени с онази разновидност 
на експектациите, наричана констатации 
(Biddle, 1979 13) – защото са прогнози за очаквано 
поведение в рамките на нелинейни системи. Затова 
психиатричните схеми – колкото и остроумни да 
са, биват противоречиви – за разлика например 
от класификацията на химичните елементи по 
Менделеев. 

В този контекст, убедително е посочено 
(Kashima, Lewis, 2000 21), че човешкото поведение не 
е поредица от наблюдавани движения на човешкото 
тяло, а по-скоро тяхна психична репрезентация, като 
социалното поведение е съставено от натоварени със 
смисъл действия, подлежащи на идентифициране 
чрез разумни описания, наречени поведенчески 
опции (behavioral options). 

Предложеният „ролево-експектационен” 
подход добре илюстрира идиопатичната 
двойнственост на психопатологичната материя и 
неповторимия, наситен с аура облик на психиатрията 
– като екзотичен и загадъчен „кентавър” сред другите 
медицински дисциплини. 

Защото, от една страна, психиатрията се 
стреми да почувства и разбере човешката душевност 
(Psyche), за да я промени – а от друга страна да 
опознае морфологично – функционалния субстрат 
(Soma) на болестта, за да я лекува. 

Социалните роли и експектации са част от 
„апаратурата”, обслужваща „менталната страна” на 
психиатричното познание – очарователна в своята 
многолика, потайна, аморфна и непоследователна 
същност. Ала другата, „телесната страна”, с 
неизмеримо по-голяма практическа роля, насочена 
към невроналните предпоставки за психични увреди – 
е единствено достъпна чрез методи на транслационно 
валидиране на психичните разстройства, вкупом с 
плеядата психопатологични феномени, състояния и 
симптоми (Stoyanov, 2009 43; Stoyanov et al., 2011 44).   
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Никола	Шипковенски
Никола Марков 
Пловдив

Никола Шипковенски: 
„Лекарите имат два избора при разговор с пациентите: 

освобождаваща психотерапия или ятрогения

Nikola Shipkovensky
Nikola Markov 
Plovdiv

An overview of the life and works of the prominent Bulgarian psychiatrist – Prof. Nikola Shipkovensky (1906 – 
1976) is presented, and his role for the development of contemporary Bulgarian psychiatry.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (2):89-91.

Във време 
на обърканост 
в упражняване 
на професията, 
произхождаща 
от десетилетия 
работа в система 
без каквато и да е 
система, е време 
да си спомним 
за проф. Никола 
Шипковенски . 
Отлив от 
изучаването и 
практикуването 
на медицина 
в целия свят, 

недостиг на кадри, три пъти по-малко психиатри в 
България в сравнение с повечето държави в Европа, 
са достатъчен повод да забравим думите на проф. 
Шипковенски: „ Висшата цел на медицинската 
професия е да върне на всеки пациент убеждението, 
че животът му има значение, както и свободата му 
да твори и да изпитва удоволствие от свършената 
работа. Чрез вдъхновението, което го води в това 
намерение, в стремежа за неговото осъществяване и 
задоволството от успешния край на лечението лекарят 
също намира удовлетворение от професионалния си 
живот……..лекарите са длъжни винаги да работят 
за самопознанието си и самоусъвършенстването 
си. „Опознай себе си“ и „Контролирай себе си“ са 
две максими, изписани на древния храм на Аполон 
в Делфи. Колко усилия са нужни да ги следваме 
знаят само тези, за които идеалите за хуманност и за 

медицинско призвание не са само думи“.

Никола  Шипковенски е роден в старопла-
нинския град Троян, Източна Румелия на 19.12.1906 г. 
След завършването на средното образование, между 
1925 и 1933 г., следва медицина в Софийския 
университет, след което работи година като участъков 
лекар в село Орешак. 

От 1934 до 1937 г. е общински градски 
лекар в родния си град Троян, като същевременно се 
записва (1936 г.) да специализира нервни и душевни 
болести в Мюнхен. През 1938 г. издава в Берлин 
“ Schizophrenie und Mord „(бълг. „Шизофрения и 
убийство“), в която описва за пръв път с помощта 
на примери двойствеността при самоубийствени 
импулси и тези, причинени от чужда агресия. 

През 1939 завършва специализацията си 
и, въпреки възможността за бляскава кариера, се 
завръща в България.

Между 1938 и 1939 г. Шипковенски 
е доброволен лекар, а от 1939 до 1942 г. е 
доброволен и редовен асистент в Университетската 
невропсихиатрична клиника в София. През 1943 – 1945 
г. Никола Шипковенски е първоначално доброволен, 
а впоследствие и редовен асистент в Института по 
съдебна медицина при СМА и в Невро-психиатрична 
клиника на Софийския университет (1945 – 1947 г.). 
През 1947 г. Шипковенски става редовен доцент в 
Университетската невро-психиатрична клиника на 
СУ, а професор – през 1954 г.

От 1960 година е член на Международния 
съвет по групова психотерапия. Издава във Виена  
„Болестни реакции на личността – невроза и 
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психогенни психози“ (1961 г.) и „Слабоумие и 
престъпление“ в Йена (1962 г.). Особено интересна 
е публикацията му „Психопатология на ръкуването“, 
която и днес остава уникална в световната 
психиатрична литература.

През 1963 г. проф. Шипковенски става член на 
Френското дружество за психосоматична медицина 
и на Световната федерация по неврология, издава 
на немски език „Ятрогения или освобождаваща 
психотерапия – кръстопът на всеки лекар“. През 
1968 г. защитава дисертация на тема „Проблеми на 
шизофренните и циклофренните умъртвявания“ за 
научна степен „доктор на медицинските науки“.

Шипковенски има огромен брой научни 
публикации на немски, френски, италиански, полски 
и руски език. В България издига идеята за създаване 
на Институт по съдебна психиатрия, който да се 
ангажира с проблемите на съдебнопсихиатричната и 
съдебнопсихологичната експертиза.

Поддържа тесни контакти с проф. Карл 
Леонхард, който ръководи психиатричната клиника в 
болницата „Шарите“ в Берлин. Леонхард е бил негов 
гост в София и е изнасял публични лекции. Неговият 
наставник от годините на специализацията му в 
Германия – световноизвестният проф. Освалд Бумке, 
също е бил гост на Шипковенски в София и е изнесъл 
публична лекция. Срещал се е и с Виктор Франкл по 
време на Дунавски симпозиум във Виена през 1969 г.

Шипковенски е обект на репресии по 
повод неговите контакти със западни психиатри и 
възгледите му в областта на психиатрията. В края на 
1960-те и началото на 1970-те години се организират 
„публични“ дискусии, на които професорът е 
порицаван и заклеймяван за своята научна дейност с 
чисто политически мотиви. Въпреки това той остава 
реалният основател на системното обучение по 
съдебна психиатрия в България. През 1971 г. Никола 
Шипковенски става консултант в Психиатричната 
клиника на Медицинската академия в София.

Проф. Шипковенски умира на 4 април 1976 г. 
в София на 69 годишна възраст.

Публична известност придобива интервюто 
на проф. Шипковенски с Ванга, което е заснето от 
Българската телевизия и е част от документалния 

филм „Феномен“ (1976 г.), на който той е сценарист. 
Петър Янъков пише за тази среща: „ Когато прескочи 
петдесет годишнината си, великият български 
художник и мъдрец Илия Бешков се самопровъзгласи, 
че е вече старец. Този човек, който е бил душа на 
софийската бохема с неповторимия си хумор, който 
свиреше на всички възможни български инструменти, 
организираше главозамайващи тържества в Созопол, 
тръгна по улиците със старчески бастун, заприлича на 
старец (б.а. депресията на Илия Бешков). Говореше 
за себе си като „дядо ти Илия“. Силно вярващ, той 
засили интереса си към отвъдното. За него той 
очакваше отговори от ползващата се вече с голяма 
популярност и в София врачка, петричката ясновидка 
Ванга. Мисълта, че трябва да я посети, не го оставяше 
на мира……За да посетят Ванга се оформи и екип: 
шофьор – младият студент Сашо, бъдещ професор 
и основател на предаването „Панорама“ по БНТ, 
настоящите професори Илия Бешков и психиатърът 
Никола Шипковенски, баща ми – журналистът 
Иван Яръков – близък приятел на Бешков, скептик. 
Късно през нощта на заминаването на този пъстър, 
но интересен екип, телефонът извъня. Обаждаше 
се Бешков, за да съобщи, че не желае да се срещне 
с Ванга. Страх го било, че тя ще му предскаже кога 
ще умре (б.а. желаещият смъртта се страхува от 
смъртта)……….на професор Шипковенски, вече 
българско светило в областта на психиатрията, много 
не му било до сън. Искал той да се срещне на живо 
с петричанката, като учен да види що за чудо е или 
пък не е никакво чудо, а шарлатания. Добрал се до 
Петрич, и докато вървял към дома на Ванга, в главата 
му се раждали идеи…….“  

Филмът може да бъде видян на: https://youtu.
be/aoTOIn0RIIM

През 2016 год., за първи път на български 
език, излезе книгата на проф. Шипковенски 
„Ятрогения или освобождаваща психотерапия 
(Предизвикателство за всеки лекар)“. Идеята е на 
дъщерята – Мариана Шипковенска. Именно за 
тази книга проф. Осаму Наката пише: „Тази книга 
разглежда изчерпателно лекарската работа и етика и 
всичко, свързано с 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“.

Нямаме ли точно от това нужда днес? Това 
е книга мигрант, но със щастлива съдба. Написана е 
на немски език и излиза в ГДР през 1965 г. Второто 
издание вижда бял свят в Токио през 1975 г. През 1977 
г. книгата намира още читатели в САЩ и Швейцария. 
Десетки са положителните отзиви от изтъкнати 
специалисти, обнародвани в различни страни. В 
редакционна статия в списание Acta paedopsychiatrica, 
издавано от Международната асоциация на детските 
психиатри, главният редактор проф. Ван Кревелен 
препоръчва: „Изучаването на забележителната 
монография на Шипковенски да бъде въведено като 
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задължително за студентите по медицина в целия 
свят…“ В изданието, вместо предговор, ще намерите 
още оценките на проф. Д. Мюлер-Хегеман и на проф. 
Лио Канър, Университет и болница „Джон Хопкинс“. 
В заключението проф. Шипковенски пише: „ Каквото 
и да е лечението, психичното влияние на лекаря върху 
здравите и болните хора не може да се пренебрегва. 
Невъзможно е той да остане неутрален: психичното 
влияние е или положително, или отрицателно“.

Проф. Никола Шипковенски не дочаква 
последните издания. През 2017 г. се навършиха 110 
години от рождението му и 40 години от смъртта му.

Приятно  и себеосмислящо четене!

Книгопис:

1. http:// l ichnosti . troyanmuseum.com/shipkovenski/
shipkovenski.html)

2.  „Феномен“ (1976) , филм на БТ, режисьор Невена 
Тошева, сценарист проф. Никола Шипковенски, 
оператор Йордан Стоянов

3. Шипковенски,  „Ятрогения или освобождаваща 
психотерапия“ , 2016 г. (изд. Изток – Запад)

4. Янъков, „ Как проф. Шипковенски повярва на Ванга“, в. 
„168 часа“/06.01. 2018
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Терапевтично	поведение	при	смесени	афективни	състояния
Райна Мандова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ-Варна

В немалък процент от пациентите с голям депресивен епизод се откриват повече или по-малко 
субсиндромални манийни / хипоманийни симптоми. Към момента съществува значително противоречие между 
двете големи диагностични класификации: МКБ-10 и DSM-5 по отношение на критериите за диагностика 
на смесените състояния. Друга неяснота е терапевтичното овладяване на тези епизоди или тези клинични 
състояния – няма терапевтични препоръки, няма регистрирани медикаменти, няма и резултати от големи 
проучвания, които да дават насоки за лечение. Всички тези фактори объркват и затрудняват разпознаването, 
диагнозата и лечението на пациентите , които имат голям депресивен епизод със смесени характеристики. 
В допълнение, малкото клинични проучвания на психотропни медикаменти при пациенти със смесени епизоди 
са провеждани при пациенти, които покриват едновременно критериите за депресивен епизод и маниен / 
хипоманиен епизод. Тази група пациенти е подбирана според критериите на МКБ-10 или DSM-IV, и отговарят 
на диагностичната категория “смесен епизод“, където се изисква разгърнат депресивен и маниен епизод 
едновременно. 

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(2):92-101. 
Ключови думи: смесена  депресия, смесен епизод, биполярна, смесена мания, лечение, субсиндромална

Treatment	behaviour	in	mixed	affective	disorders
Raina Mandova
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Varna

A significant majority of people presenting with a major depressive episode (MDE) experience co-occurring 
subsyndromal hypo / manic symptoms. ICD 10 does not cover these subsyndromal states, but as this presentation may 
have important prognostic and treatment implications, DSM–5 codified a new nosological entity, the “mixed features 
specifier,” referring to individuals meeting threshold criteria for an MDE and subthreshold symptoms of (hypo) mania 
or to individuals with syndromal mania and subthreshold depressive symptoms. Current treatment guidelines, regulatory 
approvals, as well the current evidentiary base provide insufficient decision support to practitioners who provide care to 
individuals presenting with an MDE with mixed features. In addition, all existing psychotropic agents evaluated in mixed 
patients have largely been confined to patient populations meeting the DSM–IV definition of “mixed states” wherein the 
co-occurrence of threshold-level mania and threshold-level MDE was required. Toward the aim of assisting clinicians 
in providing care to adults with MDE and mixed features, we have assembled a panel of experts on mood disorders to 
develop these guidelines on the recognition and treatment of mixed depression, based on the few studies that have focused 
specifically on DMX as well as decades of cumulated clinical experience.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(2):92-101.  
Key words: bipolar, mixed depression, mixed mania, subsyndromal, treatment.
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Въведение

−	 антипсихотици,

−	 стабилизатори на настроението.

Съществуват редица противоречия, 
но мястото на антидепресантите е ограничено 
единствено до епизодите на чиста депрсия. Редица 
изследователи препоръчват използването им при БАР 
2 депресия да бъде сведено до минимум, за ограничен 
период от време – 6-8 седмици, под строг контрол за 
поява на симптоми от обратната полярност,от бързо 
циклиране и от поява на смесени характеристики.

Далеч по-широко е използването на 
другите два класа медикаменти – антипсихотици и 
стабилизатори на настроението. Те намират място 
във всички епизоди от афективния континуум. Могат 
да бъдат използвани като монотерапия или като 
комбинация.

Лечение

Начална	фаза

Монотерапия с антидепресанти вероятно не 
трябва да бъде използвана при пациенти със смесена 
депресия от какъвто и да е тип – униполярана , БАР-
1, БАР-2. Съществуват основателни съмнения, че те 
са частично ефективни, но притежават способност 
да дестабилизират настроението при такива 
пациенти.7,8,11,12,25,32,57–68 

Всеки пациент с ГДЕ трябва да бъде 
внимателно оценяван за наличие на симптоми от 
обратната полярност или за фамилна обремененост с 
афективни разстройства.

Пациенти със смесена депресия трябва да 
бъдат редовно мониторирани за поява или влошаване 
на(хипо)манийни симптоми или суицидалност.

Tрициклични антидепресанти TCA и SNRI 
вероятно притежават по-висок риск от афективни 
обръщания.11,17,30,62,63,69–73 докато бупропион и някои 
SSRI вроятно са далеч по-безопасни.

Има някои доказателства за добавянето на 
MAOI към лечението на смесена депресия 74,75.

За симптоматични пациенти със смесена 
депресия, монотерапията с антидепресанти трябва да 
бъде намалена и преустановена. Предимство трябва да 
бъде дадено на аугментиращото лечение с атипични 
антипсихотици и антиманийни стабилизатори 
на настроението (литий, валпроева киселина, 
карбамазепин).

Към момента няма психотропни медикаменти 
с регистрация от  FDA или EMA за лечение на 

Според съвременните разбирания за 
диагностициране на афективни епизоди, между 
относително редките чиста депресия и чиста мания 
се разполага дълъг континуум от състояния, при 
които се откриват едновременно присъстващи 
симптоми и от двете полярности. В тези категории 
спадат смесените епизоди, които се доближават 
до разбирането на МКБ-10, в които едновременно 
присъстват симптоми на мания и депресия, като 
и двата вида симптоми покриват критериите за 
разгърнат епизод. В този континуум обаче стоят 
и епизоди, при които надсиндромна е само едната 
полярност – напр депресия, но едновременно с това 
могат да бъдат открити до 3 симптома от обратната 
полярност, които обаче остават като брой и изява 
субсиндромни. В това число спадат депресията със 
смесени черти и манията със смесени характеристики. 
Всички тези състояния се кодират със спецификатор 
„смесени черти“ според DSM-5.

Поради много неясноти относно 
принадлежността на симптомите, например 
множество симптоми, които са общи (припокриващи 
се) между мания и депресия, смесените епизоди 
или състояния все още остават недобре описани и 
проучени.  

Няма надеждни данни какъв процент от 
времето на боледуване преминава в състояния 
със смесени характеристики. Дали те са преход 
между отделните афективни епизоди при БАР или 
са характерни за униполярната депресия, като и 
придават по-ажитиран и рисков облик? Съществуват 
ли епизоди, които са отначало до край смесени? Кое 
предопределя появата на смесени черти в епизода?

 Тези, и още много други въпроси все още 
нямат еднозначен отговор. Малкото публикувани 
данни са противоречиви и недостатъчни. 

Почти няма клинични проучвания с 
медикаменти, които да залагат не само на клиничното 
подобрение на симптомите от едната полярност, но 
и на регистриране и проследяване на симптомите 
от другата полярност. Към момента няма надеждни 
научни данни, върху които да стъпят препоръки 
за лечение на смесени състояния или епизоди. В 
последните три години са налични два наръчника за 
лечение на тези разстройства – Florida Best Practice 
(2015) и Stahl et al. (2017) – като в по-нататъшното 
си изложение ще се придържаме основно към 
препоръките на втория от тях.

Съвременните разбирания за терапевтичното 
повлияване на афективните епизоди включва три 
големи групи психотропни медикаменти:

−	 антидепресанти,
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депресия със смесени характеристики

Антипсихотици от първа генерация , 
бензодиазепини и седативи могат да бъдат успешно 
използвани в лечението на смесените депресии.

Атипичните антипсихотици, включително 
asenapine76,77, lurasidone78,79, olanzapine80, quetiapine 
81 и ziprasidone 82 са единствените психотропни 
медикаменти, които са тествани и са показали 
някаква ефективност в лечението на депресия със 
смесени характеристики.

Не всички атипични антипсихотици са 
показали ефективност при пациенти с биполярна 
депресия.(Lombardo et al., 2009 83). С повишено 
внимание трябва да бъдат екстраполирани резултатите 
от клиничните проучвания, които се отнасят за 
чистата биполярна депрсеия. Още повече, че тези 
проучвания не включват пациенти, които отговарят 
на DSM-5 критериите за депресия със смесени черти.

Cariprazine и aripiprazole са показали някаква 
ефективност при повлияването и на депресивни и на 
манийни симптоми 84,85.

Ефективността на атипичните 
антипсихотици, изредени по-горе в изложението, е на 
базата на предимно post-hoc анализирана мания със 
смесени характеристики.

Дозовите интервали на атипичните 
антипсихотици в приложената таблица трябва да 
бъдат съобразени с тежестта и изразеността на 
манийните симптоми. При леки и умерени форми 
могат да бъдат прекомерно седиращи. 

Няма стабилизатор на настроението, който 
да е официално одобрен за употреба при каквато 
и да е депресия-униполярна, биполярна, смесена. 
Единствено ламотрижин е одобрен за поддържащо 
лечение при БАР 1 9,11,14,71.

Литий традиционно се възприема като 
ефективно средство за добавъчно антидепресивно 
лечение и при такива пациенти; дори ниски дози литий 
могат да доведат до терапевтично повлияване. Литий 
е признат във всички препоръки като анти-суициден, 
анти-агресивен, анти-маниен и анти-циклиращ агент. 
Все пак, литий при депресии със смесени черти 
може да е по-малко ефективен отколкото солите на 
валпроевата киселина 87. Ефикасността на литий 
при биполярна депресия и специално при смесена 
депресия все още не е достатъчно проучена.

Пациенти,	неотговарящи	добре	на	монотерапия	
и	имащи	релапси	и	подпрагови	симптоми.

Лечението на депресия със смесени 
характеристики често се нуждае от комбинация от 
медикаменти 15,18,60,74,88. 

Комбинации с потенциален ефект при такива 
пациенти са:

−	 атипичен антипсихотик и стабилизатор на 
настроението,

−	 атипичен антипсихотик и антидепресант,

−	 olanzapine / fluoxetine  в комбинация( с 
повишено внимание при пациенти със 
затлъстяване и такива с нарушения в 
метаболизма),

−	 стабилизатор на настроението и 
антидепресант.

Ако пациент с депресия със смесени черти 
се лекува с антидепресант, то към лечението трябва 
да бъде добавен стабилизатор на настроението. 
Все още няма достатъчна яснота по въпроса дали 
лечението с антидепресант има ползи при такива 
пациенти. Остава отворен въпросът какво трябва 
да бъде терапевтичното поведение при пациенти, 
при които депресията не протича изцяло със 
смесени характеристики, а е само кратък етап от 
боледуването. Симптоми като раздразнителност, 
дисфория, безсъние могат да се обострят и 
задълбочат при лечение с антидепресант. Ролята 
на антидепресантите като дългосрочно лечение е 
противоречива и за момента неустановена, поради 
липсата на дългосрочни проучвания при тази група 
пациенти. Комбинацията от оланзапин, рисперидон 
и карбамазепин трябва да бъде избягвана поради 
мощната индукция на цитохром Р450 89,90,15.

Използването на добавъчно лечение за 
кратък период от време, например бензодиазепини, 
е желателно – особено при ситуации на остър стрес, 
инсомния или повишена тревожност. Към лечението 
може да бъдат добавяни и хипнотици, ако безсънието 
не се овладява с използваните медикаменти.

В обучението на пациента трябва да бъде 
застъпено избягването на алкохол и ПАВ, които 
могат да дестабилизират настроението, както и 
осигуряването на ритмичен цикъл сън-бодърстване 
и избягване на психосоциални стресори 101,102. Към 
терапията на пациента могат да бъдат добавяни 
кетамин, ле-тироксин, омега 3-мастни киселини за 
постигане на пълен терапевтичен отговор 9,11,12,17.

ЕКТ трябва да бъде обсъждана и прилаган 
при пациенти с висок суициден риск, психоза и 
много тежка депресия по време на бременност. 
Намаляването на дозата и премахването на някои 
медикаменти от терапевтичната схема ще намалят 
лекарствените взаимодействия и ще повлияят 
гърчовия праг 11,25. Транскраниалната магнитна 
стимулация вероятно има ползи при пациенти със 
смесена депресия., според данни от предварителани 
проучвания 74.
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РЕЗЮМЕ	НА	ОСТРО	ФАРМАКОЛОГИЧНО	ЛЕЧЕНИЕ	ПРИ	СМЕСЕНА	ДЕПРЕСИЯ

Препоръки	за	фармакологично	лечение	на	смесена	депресия

Първа	линия:	Монотерапия

Lurazidone, Asenapine, Quetiapine, Aripiprazole, Ziprasidone

Втора	линия:	Монотерапия

Lamotrigine, Valproate, Lithium, Cariprazine, Olanzapine

Втора	линия,	Комбинация

Lithium, Lamotrigine или Valproate + Атипичен антипсихотик
Lithium + Valproate
Lithium / Valproate + Lamotrigine / Olanzapine + Fluoxetine

Трета	линия:	Монотерапия

Carbamazepine

Трета	линия;	Комбинация

Lithium + Carbamazepine
Lithium + Pramipexole
Lithium / Lamotrigine / Valproate + атипичен антипсихотик + Bupropione /SSRI / MAOI

Добавъчна	терапия

Modafinil, Armodafinil, Ketamine, Pramipexole, Omega 3,Инозитол

Не	се	препоръчват:

Антидепресанти
Topiramate
Risperidone

Препоръки	за	лечение	на	депресия	със	смесени	черти.	Дозови	интервали.

Генерично	име Дозов		интервал
Aripiprazole 15-30 mg

Asenapine 5-10 mg

Crbamazepine 600-1200 mg

Valproic acid 60 mg/kg

Fluoxetine 20-80 mg

Lamotrigine 50-200 mg

Lithium 600-1200 mg

Lurasidone
Olanzapine
Quetiapine
Ziprasidone

20-120 mg
5-20 mg
300-600 mg
80-160 mg
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Подържащо	лечение 11,17,71,74,106

Препоръчва се изборът на дългосрочно 
поддържащо лечение да е с медикамент, с който е 
постигната пълноценна ремисия. Придържането 
към лечението осигурява по-дълго и качествено 
възстановяване. Пациентите трябва да бъдат 
информирани за значението на поддържащото 
лечение, защото рискът от релапс и рецидив при 
персистиране на остатъчни симптоми е значително 
по-висок.  Към момента не разполагаме с убедителни 
данни за дългосрочното лечение с антидепресанти 
при такива пациенти, поради което е желателно 
да бъдат отнети от терапевтичната схема. Въпреки 
тази препоръка, съществува малък процент от 
пациентите, лекувани с антидепресанти, които 
имат бързо и значимо първоначално подобрение 
и толерират добре дългосрочното лечение с тази 
група медикаменти. Те могат да бъдат лекувани 
дългосрочно с антидепресант.89

Дългосрочна	безопасност	56

Рискът от самоубийство е най-сериозното 
основание за притеснение при избора на дългосрочно 
лечение. Всеки пациент трябва да бъде оценяван 
индивидуално, като се вземат предвид фактори 
като предхождащо суицидно поведение, социална 
подкрепа, други рискови фактори.

Друг важен аспект в оценката на 
дългосрочната безопасност е физическото здраве 
на пациентите. Те трябва да бъдат мониторирани 
както по отношение на лабораторните параметри, 
така и за рискови фактори, свързни с прилаганите 
медикаменти – приложението на антипсихотици се 
свързва с повишен риск от късна дискинезия.

Оценка	 на	 медицинската	 история	 и	
лабораторните	параметри	11,56

−	 медицинска история;

−	 тютюнопушене;

−	 сърдечно-съдов риск и фамилна 
обремененост;

−	 BMI, обиколка на талията;

−	 кръвно налягане;

−	 пълна кръвна картина;

−	 електролити, урея, креатинин;

−	 уринен тест за ПАВ;

−	 липиден и глюкозен профил;

−	 чернодробни ензими;

−	 хепатит А, В, С

−	 бъбречна филтрация;

−	 щитовидни хормони;

−	 серумен билирубин;

−	 ЕКГ;

−	 пролактин;

−	 тест за бременност.

Различните антипсихотици крият различен 
риск от странични ефекти. Появата на странични 
ефекти е строго индивидуален феномен, но на базата 
на значителен по обем клинични проучвания можем 
да предвидим вероятността от поява на странични 
ефекти при повечето пациенти.

Седация: Напълняване EPS
АAripiprazole АAripiprazole Clozapine

Brexiprazol Brexiprazol Quetiapine

Cariprazine Cariprazine Aripiprazole

Lurazidone Lurazidone Brexiprazol

Paliperidone Ziprasidone Lurazidone

Risperidone Asenapine Cariprazine

Ziprasidone Paliperidone Asenapine

Asenapine Risperidone Olanzapine

Olanzapine Quetiapine Ziprasidone

Clozapine Clozapine Paliperidone

Quetiapine Olanzapine Risperidone
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Спиране	на	лечението	9,	11,15

При спиране на подържащото лечение рискът 
от релапс и рецидив съществува, като остава висок 
дори при дългогодишна пълноценна ремисия. Ако 
се вземе такова решение, пациентът трябва да бъде 
информиран за евентуалните рискове. Медикаментите 
трябва да бъдат спирани постепенно, с намаляване на 
дозите, за период от поне 2-4 седмици.  

Педиатрична	популация 12,16,17,34,56,61,70,107,108.

Смесената депресия е особено характерна 
при деца и подрастващи. Клиничната картина на 
афективните разстройства се различава значимо при 
тази група пациенти. При тях често се съпровожда 
от друга психиатрична коморбидност – разстройства 
с дефицит на вниманието, обучителни трудности, 
хиперактивност 40,110. Висок риск от самоубийство 
се свързва с тази група пациенти именно поради 
честата изява на смесени епизоди и състояния. 
При педиатричната популация приложението на 
антидепресанти трябва да бъде избягвано, а самите 
пациенти да бъдат системно мониторирани за (хипо)
манийни симптоми особено при фамилна история за 
биполярни разстройства. Единствено fluoxetine има 
доказателства за лечение на депресия в детска възраст 
111.

Вероятно venlafaxine крие най-висок риск 
от афективни превключвания, самоубийства и 
провокиране на смесени състояния 111.

Бременни	и	родилки	11,17,56

При жени, страдащи от афективни 
разстройства, постпарталният период крие най-висок 
риск от релапс и рецидив. Наблюдение от специалист 
в периода преди и след раждането е гаранция 
за идентифициране на най-ранните признаци за 
влошаване. Много от лекарствата, използвани 
за лечение на афективни растройства са с висок 
тератогенен потенциал. Някои антиконвулсанти – 
соли на валпроевата киселина и карамазепин – се 
свързват с най-висока опасност за плода. Литий също 
притежава висок тератогенен потенциал, въпреки че 
някои проспективни проучвания не потвърждават 
това. Вероятно най-нисък риск  за плода имат 
антипсихотиците. Все пак, рисковете са недостатъчно 
проучени и винаги трябва да бъдат прилагани с 
повишено внимание.

Много психотропни медикаменти могат да 
предизвикат симптоми на отнемане при новородено, 
което е било изложено на лечение в пренаталния 
период (SSRI, антипсихотици). Такива новородени 
трябва да бъдат внимателно мониторирани 112. 
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Хиперкинетично	разстройство	с	нарушение	на	вниманието	–	от	
детството	към	зряла	възраст	
Петър Петров
Медицински университет – Варна, Катедра по Психиатрия и медицинска психология
МБАЛ “Света Марина” – Варна, Клиника по Детска психиатрия

Представяме обзор на хиперкинетичното разстройство с дефицит на вниманието (ХРНВ) – като 
най-често диагностицираното поведенческо разстройство в детска възраст и едно от най-честите увреди 
на развитието в педиатричната популация. Хиперкинетичното разстройство е хетерогенно разстройство 
с ненапълно изяснена етиология, при което в различна степен са проявени симптомите на хиперактивност, 
нарушение на вниманието и импулсивност, както и на екзекутивна дисфункция, липса на емоционален 
самоконтрол и мотивация. При 60-70% от случаите на ХРНВ в детството симптомите персистират и в зряла 
възраст, и дори когато симптомите намаляват, нарушенията асоциирани с ХРНВ остават. Понастоящем 
диагностицирането на възрастни с ХРНВ все още е силно затруднено от липсата на ясни критерии за 
клиницистите, които да отговарят на класификационните изисквания. Този факт е трудно обясним, защото 
има данни за спецификата на симптомите в зряла възраст и тяхното модифициране от детска възраст през 
юношеството.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(2):102-106. 
Ключови думи: хиперкинетично разстройство, нарушение на вниманието, прогнза.

Hyperkinetic	disorder	with	attention	deficit	–	from	childhood	to	
adulthood

Petar Petrov
Medical University – Varna, Department of Psychiatry and Medical Psychology
General Hospital “St Marina” – Varna, Clinic of Pediatric Psychiatry

We present an overview of hyperkinetic disorder with attention deficit (HDAD) – the most commonly diagnosed 
behavioral disorder in childhood and one of the most common developmental deficiencies in the pediatric population. 
Hyperkinetic disorder is a heterogeneous disorder with incompletely cleared etiology, in which the symptoms of 
hyperactivity, attention deficit and impulsivity, as well as executive dysfunction, lack of emotional self-control and 
motivation are manifested to varying degrees. In 60-70% of cases of HDAD in childhood the symptoms persist in 
adulthood, and even when the symptoms decrease, the HDAD associated disorders remain. At present, diagnosing adults 
with HDAD is still severely hampered by the lack of clear criteria for clinicians to meet the classification requirements. 
This fact is difficult to explain because there is evidence of the specificity of adult symptoms and their modification from 
infancy to adolescence.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(2):102-106. 
Key words: hyperkinetic disorder, attention deficit, prognosis.

Хиперкинетичното разстройство с 
нарушение на вниманието (ХРНВ) е най-често 
диагностицираното поведенческо разстройство в 
детска възраст и едно от най-честите разстройства 
на нервно-психичното развитие в педиатричната 
популация. Разстройството е известно повече от век, 
като в научната литература през годините се среща 
под различни наименования. ХРНВ е хетерогенно 
разстройство с ненапълно изяснена етиология, при 

което в различна степен са проявени симптомите 
на хиперактивност, нарушение на вниманието и 
импулсивност, както и на екзекутивна дисфункция, 
липса на емоционален самоконтрол и мотивация. 
Според метаанализ на 102 проучвания, направени през 
периода 1978-2005 година в целия свят и включени в 
тях 171 756 субекта, предполагаемата болестност в 
световен мащаб при лица под 18 годишна възраст е 
5.29% (Polanczyk et al., 2007 17), като съотношенито 
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момчета / момичета е около 3 / 1 в общата популация. 
По наши данни 1 от проучване, проведено през 2006-
2007 година с включени 1912 деца в масови училища 
от 7 до 14 години, репрезентативно за Варна област, 
болестността е 5.91%.

Разликите между двете класификации 
на болестите – МКБ 10 (WHO ICD-10; 1992 26) 
и DSM V (APA DSM-5; 2013 2) са значителни по 
отношение на критериите за разстройството, 
клиничното диагностициране и в крайна сметка 
определената болестност от ХРНВ. Традиционно 
в Европа изработването на критериите върви по 
друг път с оглед избягване на симптоми, които са 
субклинични. Основните критерии по които са 
проведени болшинството проучвания, свързани с 
болестност от ХРНВ, както и лонгитудинални и 
проспективни проучвания, свързани с проследяване 
на разстройството и свързаните с него негативни 
последици през последните години, са тези на DSM 
(III, IV и V). Критериите на DSM са значително по-
удобни за скрининг, защото обхващат по-широка 
група, която в последствие да бъде уточнявана и 
проследявана. По тези критерии е проведено и нашето 
проучване за болестност през 2006-2007 година 1.

През последните 30 години бе натрупана 
внушителна база данни относно непосредствения 
ефект на ХРНВ върху поведението, емоциите 
и възможностите за справяне. Парадигмата, 
предполагаща постепенно отшумяване на 
симптомите на хиперактивност, импулсивност и 
нарушение на активното внимание в юношеска 
възраст, отдавна не е актуална и въпреки това има 
проведени много малко значими изследвания за 
дългосрочния ефект на разстройството върху живота 
на децата, диагностицирани с ХРНВ. 

Първото контролирано лонгитудинално 
проучване на хиперактивни деца е проведено в 
началото на 70-те години на миналия век. В това 
проучване са били включени 104 хиперактивни 
деца (определени тогава като неспокойни и с лоша 
концентрация у дома и в училище) между 6 и 12 години, 
които са оценявани през 5 години в продължение на 15 
години като резултатите при завършилите го 59% от 
участниците показват висок процент на персистиране 
на симптомите на хиперактивност, лоши академични 
резултати, социална дисфункционалност и наличие 
на психиатрични симптоми и разстройства 
(Weiss, Hechtman, 1993 24). Това проучване показва 
персистирането на симптомите на хиперактивност и 
нарушено внимание в късна юношеска и зряла възраст 
и връзката между наличието на ХРНВ в детството и 
нарушения в юношеството и зряла възраст, което е 
в контраст с общоприетите схващания по това време 
за бенигненост на разстройството. В последствие са 
проведени и други проучвания за проследяване на 
разстройството в хода на развитието, като данните от 
тях са обобщени и с мета-анализ (Faraone et al., 2006 

10).

Смята се, че при 60-70% от случаите на 
ХРНВ в детството симптомите персистират и в 
зряла възраст и дори когато симптомите намаляват, 
нарушенията асоциирани с ХРНВ остават (Sciberras 
et al., 2009 20).

Приблизителната болестност на ХРНВ в 
зряла възраст е 2.5 – 4.9% (Ramos-Quiroga et al., 2014 

18 и Simon et al., 2009 21). Клиничните изследвания 
показват, че при възрастните доминиращите прояви 
на ХРНВ са различни от тези при разстройството 
в детска възраст, като възрастните показват по-
слабо изразени симптоми на хиперактивност и 
импулсивност, и по-изразени на нарушено внимание 
(Volkow, Swanson., 2013 23).

Във връзка с данните, касаещи персистиране 
на симптомите на ХРНВ в юношеска и зряла възраст, 
както и персистиране на нарушенията, свързани с 
разстройството и късните неблагоприятни последици, 
значимостта на ХРНВ може да бъде разгледанa в 
няколко насоки. 

1. Персистиране на симптомите на 
хиперактивност / импулсивност и нарушено 
внимание:

•	 Въпреки тенденцията за намаляване броя 
и тежестта на симптомите с напредване 
на възрастта, една значителна част (между 
50 и 75%) от децата диагностицирани 
с ХРНВ продължават да отговарят на 
диагностичните критерии за разстройството 
и след юношеството. Този факт е известен 
повече от 30 години, без това да е довело до 
значима промяна по отношение на програми 
за грижи и лечение на възрастни с ХРНВ 
(Gittelman et al., 1985 12 и Weiss et al.,  1985 25).

•	 Динамиката при различните симптоми с 
напредване на възрастта е различна, като 
симптомите на хиперактивност отбелязват 
значителна редукция във времето, докато 
симптомите на нарушено внимание и 
импулсивност остават като значително по-
стабилни маркери на разстройството в зряла 
възраст. 

•	 Наличието дори на част от симптомите на 
ХРНВ в зряла възраст води до нарушаване 
на функционирането. Това прави броя на 
засегнатите от разстройството в пъти по-
голям в сравнение само с детска възраст, 
което значително повишава социалната и 
здравна цена на проблема.

2. Медицински, академични и социални 
неблагоприятни последици свързани с 
ХРНВ:

•	 Един пациент с ХРНВ е свързан със 
значително повече медицински разходи в 
сравнение със здрави контроли на същата 
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възраст. Те касаят както консултациите, 
лечението и медикаментите, свързани със 
самото разстройство, така и много по-честите 
наранявания, фрактури, неволни отравяния 
с медикаменти или други продукти, 
участие в различни инциденти и др. 
Всички тези негативни последици са тясно 
свързани с естеството на разстройството и 
хиперактивното и импулсивно поведение.

•	 Много по-често в сравнение с общата 
популация страдащите от разстройството 
сменят детски заведения или училища, 
преминават към специализирани училища 
или форми на обучение, отпадат от училище 
(32-40%) (Biederman, 1991 7), рядко започват 
и завършват висше образование (5-10%).

•	 По-чести са случаите на бременност преди 
20 години (40%) (Flory et al., 2006 11), участие 
в ПТП, злоупотребата с ПАВ (Barkley, 1998 

5).

•	 От всички трайни последици, които 
причинява разстройството, може би най-
увреждащ в зряла възраст е разривът, 
който се формира в интерперсоналните 
взаимотношения. Страдащите от ХРНВ 
имат няколко или нямат приятели (50-70%). 
Освен че трудно се справят с работата, 
има голям риск от хронични конфликти с 
колегите, което в крайна сметка формира 
много висок процент на ниско образовани и 
безработни сред страдащите от ХРНВ. Към 
това се добавя и високият риск от социално 
неприемливо поведение, непрекъснати 
конфликти с партньори или съпрузи, и 
проблеми свързани със закона (Biederman et 
al., 1993 8).

3. Икономическа цена на разстройството:

•	 Директни разходи – финансов ресурс, 
изразходван от страна на държавата и 
семействата на пациентите. Средната 
директна цена на медицинско обслужване 
на дете с ХРНВ в рамките на проучване 
направено в Европа е 1173 Евро, в сравнение 
с 288 Евро при дете с поведенчески проблеми 
и 177 Евро за контролната група (Hakkaart-
van Roijen et al., 2007 13).

•	 Индиректни разходи – включват отпадане 
от училище, рядко завършване на висше 
образование, несправяне с работата, участие 
в антисоциални и криминални прояви, 
бременност преди 20 години, участие в ПТП, 
злоупотребата с ПАВ, коморбидност и др.

Въпреки ръководството, публикувано от 
National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE; 2010 15), множеството доказателства за 
персистиране на разстройството в юношеска и 
зряла възраст (Faraone et al., 2006 10) и клиничния 
опит на детските психиатри и педиатри, показващ 
че симптомите на ХРНВ не “изчезват” в зряла 
възраст, до момента програми за грижи, съобразени 
със специфичните нужди на възрастни страдащи от 
ХРНВ, не са разработени дори в развитите страни. 
Това не позволява да се изчисли цялостно директната 
и индиректна цена на разстройството в зряла възраст.

По данни на НСИ на страната през 2011 
година населението на България е около 7 364 570 
души. При използване на нашите данни за болестност 
в детска възраст и литературните данни за болестност 
в късна юношеска и ранна зряла възраст (до 40 
години), то общия брой на страдащите от ХРНВ в 
нашата страна надхвърля 100 000. 

ХРНВ се оформя като персистиращо 
разстройство в голям брой от първоначално 
диагностицираните случаи. Очертават се две 
големи групи. При едната от тях е налице значима 
редукция на симптомите на разстройството в хода 
на развитието (Sasser et al., 2016) и в тази група има 
подгрупа на пациенти, които достигат до състояние 
на ремисия от разстройството, каквато е описана 
в няколко проучвания (Lahey еt al., 2016 ; Barkley 
et al., 2008 6; Faraone, 2015 9). Тези данни напомнят 
идеята за редукция на симптомите и изчезване на 
разстройството в юношеска възраст. Съществуват 
обаче консистентни данни в проведените проучвания 
и за втората група с данни за персистиране на 
симптоми и значителни нарушения и негативни 
последици при проследяване в ранна зряла възраст.

Тази персистираща група се асоциира 
с наличие на повече и по-тежки симптоми на 
хиперактивност, за разлика от симптоми на нарушено 
внимание в детска възраст, както и високи начални 
нива на агресия и поведенчески проблеми (Lahey et 
al., 2016 14; Sasser et al., 2016 19; Owens, Hinshaw, 2016 

16).
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До момента диагностицирането и воденето 
на случаите на деца с ХРНВ се извършва от детско-
юношески психиатри. По този начин дългосрочната 
съдба на тези пациенти страда от известно 
неглижиране след тяхното излизане от възрастовия 
диапазон на детско-юношеската психиатрия. 
Персистирането на симптомите на разстройството 
в зряла възраст поставя въпроса за нуждата от 
специализирана помощ и лечение на тези пациенти. 
На този етап много лекари, включително специалисти, 
не могат да разпознаят разстройството при възрастни 
(в световен мащаб). Причините за това не са напълно 
ясни, но част от проблема е известната сепарация 
на детско-юношеската психиатрия от психиатрията 
за възрастни, а оттам и известно класификационно 
делене на “Разстройства на развитието в детството” 
и “Разстройства с начало в зряла възраст” (UKAAN; 
2013 22).

Класификационните трудности са първото 
препятствие пред адекватното диагностициране, 
лечение и изработване на програми от грижи за 
страдащите от ХРНВ в късна юношеска и зряла 
възраст. Валидната у нас класификация МКБ-10 
не дава възможност за кодиране на разстройството 
в зряла възраст. При разработването на DSM-5 бе 
направена малка крачка напред в тази посока, като към 
определените 18 корови симптома на разстройството 
в детска възраст (пренесени без промяна от DSM-IV) 
бяха добавени някои разяснения и примери за зряла 
възраст. Намален е и броят на необходимите симптоми 
за поставяне на диагнозата в зряла възраст от 6 на 

5. Това механично пренасяне има своите сериозни 
негативни страни, като не позволява разграничаване 
на възрастовата специфика на симптомите на ХРНВ, 
но от друга страна все пак позволява кодиране на 
разстройството в зряла възраст. 

На този етап диагностицирането на възрастни 
с ХРНВ все още е силно затруднено от липсата на 
ясни критерии и ръководства за клиницистите, които 
да отговарят на класификационните изисквания. 
Този факт е трудно обясним, защото данни за 
спецификата на симптомите в зряла възраст и тяхното 
модифициране от детска възраст през юношеството 
има публикувани от водещи в областта специалисти 
още преди около 25 години (Spencer, Biederman J, 
Wilens TE, et al.; 1994). По-късно има и цялостни 
адаптации на комплекса от симптоми характерен за 
ХРНВ в детска възраст и включен в диагностичните 
критерии за приложение при възрастни (Asherson, 
2005 3). 

Тези критерии, публикувани от Asherson още 
през 2005 година, в последните 5 години са намерили 
място в няколко ръководства за оценка и диагностика 
на ХРНВ при възрастни (UK Adult ADHD Network; 
2013 22; Banaschewski et al., 2015 4), издадени от 
престижни научни издателства и в съавторство на 
водещите европейски психиатри работещи в областта. 
Тяхното апробиране, популяризиране и прилагане 
би могло да доведе до включването на възрастово 
специфични критерии за ХРНВ в следващото издание 
на МКБ, което ще е сериозна крачка напред.  
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Разходи	и	ефективност	при	лечение	на	шизофрения	и	афективни	
разстройства	–	описание	на	методиката	на	изследването

Десислава Игнатова, Георги Ончев
Катедра по психиатрия, Медицински факултет, Медицински Университет - София

Психичните заболявания са свързани с огромно индивидуално, социално и икономическо бреме, като 
негативните им последици надхвърлят значимо разходите в системата на здравеопазването и социалните 
грижи и често остават недооценени.Стигматизацията и погрешните разбирания както за психичните 
болести, така и за психиатричното лечение са реалност, в резултат на което обществата са готови да 
вложат много повече средства за овладяване на соматичните заболявания, отколкото на психичните. В 
световен мащаб, здравно-икономическите анализи предоставят данни за ефективност, разход-ефективност и 
рентабилност на психиатричното лечение. В България икономическите анализи са малко и ограничени предимно 
до оценка на дейността на болничната помощ. Липсват пълноценни изследвания както за разходите в широка 
перспектива, така и за ефективността на психиатричното лечение в реалната клинична практика.Статията 
представя методиката на проучване за разходите и ефективността при лечението на шизофрения и афективни 
разстройства.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(2):107-118. 
Ключови думи: разходи, ефективност, разход-ефективност.

Cost	and	effectiveness	of	the	treatment	of	schizophrenia	and	affective	
disorders	–	description	of	the	methodology	of	the	study

Desislava Ignatova, Georgi Onchev
Department of psychiatry, Medical faculty, Medical University – Sofia 

Mental disorders pose a significant burden on the affected individuals, their relatives and the society as a whole. 
The negative consequences of the disorders considerably outweigh the direct healthcare and social care costs associated 
with their treatment and care. As a result of stigma and false beliefs towards both patients with mental disorders and the 
effectiveness of the psychiatric treatment, societies are less willing to invest in psychiatric healthcare than in somatic 
healthcare. Although a number of cost-effectiveness analyses provide proof for effectiveness, cost-effectiveness and 
affordability of the psychiatric treatment, mental disorders still remain with low priority in many countries. Bulgaria lacks 
thorough research on the costs from societal perspective, as well as the “real life” effectiveness and cost-effectiveness of 
the treatment of mental disorders. Therefore, an analysis of the cost and effectiveness of the treatment of schizophrenia 
and affective disorders was conducted and the current paper presents the methodology of the study. 

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(2):107-118. 
Key words: cost of illness, effectiveness, cost-effectiveness.

Психичните заболявания са водеща причина 
за години живот в инвалидност (Years lived with 
disability, YLD) по света. Това е валидно за страни 
с различна степен на социално и икономическо 
развитие, като социо-демографският индекс обяснява 
по-малко от 1/3 (28,62%) от разликите в бремето 
между различните страни 40.  Депресията заема водещо 
място като причина за години живот с инвалидност 
(YLD), докато шизофренията е най-инвалидизиращо 
заболяване на индивидуално ниво, с тежест на 

загубата на здраве 0,778 за остър шизофренен епизод 
(по скала от 0 (състояние на пълно здраве) до 1 
(равносилно на смърт) 26. Поради типично ранното 
си начало, хронично протичане, инвалидизация 
и засягане на население в икономически активна 
възраст, психичните болести са свързани с големи 
загуби на продуктивност и неформални грижи. 

Изследване на глобалното икономическото 
бреме на психичните заболявания по метода „разходи 
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за лечение“ оценява разходите на 2,5 трилиона US$ 
2010 и прогнозира двукратното им увеличаване при 
проекция до 2030 г. Директните медицински разходи са 
само 1/3, а индиректните (от загуба на продуктивност) 
– 2/3 от общите разходи 14. Икономически анализ при 
смесената група „заболявания на мозъка“ в Европа 
показва, че афективните разстройства заемат водеща 
позиция по общи разходи (€113,4 милиарда €PPP, 
2010), а психотичните разстройства – по разходи 
за един пациент (18 796 €PPP, 2010). Само 30% 
от тези разходите са медицински 24. Значителният 
дял на индиректните разходи освен на загубата 
на продуктивност на пациентите се дължи и на 
необходимостта от неформални грижи, полагани 
от най-често от техни близки. Времето прекарано в 
грижи за пациент с психотично разстройство е 2/3 от 
часовете на една пълна работната седмица и нараства 
до ¾ при влошаване. 21  Разходите за неформални 
грижи са остойностени на €293 на месец, което е 14% 
от брутния общ доход на близките, а при психотично 
влошаване нарастват до стойност, еквивалентна на 
разходите за психиатрично болнично лечение 30. 
Близките, включително в България, често служат 
и като своеобразен заместител на институциите (за 
лечение, рехабилитация, полиция) 22.

Макар проучванията да доказват огромното 
индивидуално, социално и икономическо бреме на 
психичните заболявания, реакцията на обществото 
и правителствата на глобално ниво е несъответно 
ниско 46.  Налице е изразен дисбаланс между ниво 
на бреме, финансиране и предоставяне на психично 
здравни грижи в страни от различни нива на доходи 
48. Психичните заболявания често имат по-особен 
статут на финансиране в сравнение със соматичните 
заболявания. Въпреки че са налице данни за 
ефективност и рентабилност на интервенциите за 
лечение и превенция на психичните заболявания, 
психичното здраве все още остава с нисък приоритет 
23. Стигматизацията и погрешните разбирания за 
психичните заболявания и психиатричното лечение 
са реалност, в резултат на което обществата са готови 
да вложат много повече средства за овладяване на 
соматичните заболявания, отколкото на психичните, 
въпреки че и инвалидността, и икономическото 
бреме са сравними 46. Все повече изследвания 
посочват, че е „време психичните заболявания 
да излязат от сянката“ и „неприемливата апатия“ 
на обществата, правителства и финансиращи 
здравеопазването институции да бъде преодоляна, 
за да може да бъде овладяна огромната човешка, 
социална и икономическа цена на тези заболявания 
40. За целта е необходимо систематично информиране 
за истинското бреме на психичните заболявания, 
ефективността и стойностната ефективност на 
лечението. 

Здравно-икономическите анализи предо-
ставят данни за разходите, ефективността и 
отношението разход-ефективност при лечението на 
заболяванията. Докато в световен мащаб броят на 

анализите се увеличава, в България проучванията за 
оценка на разходите и ефективността на лечението 
на психичните заболявания в реалната клинична 
практика са сведени до описание на ресурсите на 
психиатричната здравна помощ (брой болници, брой 
легла и т.н.), резултатите на дейността (измерена 
като среден брой преминали болни, среден болничен 
престой и т.н.) и съпоставяне на ресурсите към 
резултатите, измерени като технически показатели 
(среден разход за леглоден, среден разход за преминал 
болен и т.н.) 3,4,8,9,11.  

Малък брой анализи се отнасят до здравно-
икономически аспекти на психиатричната здравна 
помощ, като повечето са частични и от ограничена 
перспектива: оценяване на дни в неработоспособност 
поради психични заболявания (ЕПИБУЛ) 12, 
изследване на използването на здравни ресурси 
при соматизиращи пациенти 6, сравнителен анализ 
на разходите при психично болни, използващи 
социалната услуга „защитено жилище“, сравнени 
с държавна психиатрична болница 5. Единственият 
пълен здравно-икономически анализ тип разход-
ефективност оценява програма за подкрепа на 
работното място при хора с тежка психична болест 
спрямо стандартна заетост (EQOLISE) 29. 

Липсата на изследвания за разходите и 
ефективността на психиатричното лечението на 
основните групи психични заболявания в реалната 
клинична практика е значителен недостатък, особено 
в условията на стигматизация на психично болните 
и психиатричното лечение, и недостатъчното 
финансиране на психично-здравните грижи, 
което обуславя актуалността на проучването. Цел 
на настоящата статия е да представи методика 
на проучване за разходите и ефективността при 
лечението на шизофрения и афективни разстройства. 

Цел	и	задачи	на	проучването

Основната цел на проучването е анализ 
на разходите, ефективността и стойностната 
ефективност (cost-effectiveness) на лечението на 
шизофрения и афективни разстройства (F2 и F3 по 
МКБ 10) в реалната клинична практика. Изследването 
обхваща пациенти с посочените диагнози, 
постъпващи за психиатрично болнично лечение и 
техни близки, и ги проследява 1 година по-късно 
за оценка на средносрочния изход от проведеното 
лечение. Анализът включва следните задачи: 

•	 оценката на ефективността, с обхващане 
на различни конструкти: психопатология, 
функциониране, качество на живот и бреме 
на неформалните грижи, оценени със 
специализирани въпросници. Изследвана е 
промяната им при постъпването за стационарното 
психиатрично лечение и при проследяването, 
с анализ на детерминантите и предикторите за 
по-високи разходи, по-високо бреме и по-висока 
ефективност на лечението. 
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•	 анализ на разходите, проведен от две перспективи: 
на здравната система и на обществото, като за 
целта са изследвани броя на използваните и 
загубените здравни и не-здравни ресурси поради 
заболяването, с последващото им остойностяване 
и сравнение преди и след стационарното лечение

•	 анализ разход-ефективност, който съпоставя 
разходите и резултатите при проследяването 
спрямо разходите и резултатите при постъпването 
за стационарно лечение и изследва какви са 
допълнителните разходи за единица подобрение 
за всяка от използваните скали за оценка на 
ефективността. Изследвано е влиянието на избора 
на перспектива на проучването върху оценката 
на разходите и резултатите от проведения анализ. 

•	 валидиране на въпросник за оценка на бремето 
на неформалните грижи и в допълнение – 
качествено изследване на бремето на грижите и 
влиянието на боледуването върху засегнатите и 
техните семейства

Фокусът на проучването е най-общо 
върху „бремето на боледуването“ (негативните 
последици от шизофрения и афективни разстройства 
за пациентите, техните близки и обществото) и 
промяната, която настъпва при провеждане на 
психиатрично лечение. Изборът на постъпването 
за стационарно психиатрично лечение като база за 
провеждане на анализа и сравнение 1 година по-късно 

е с оглед възможността за сравнение на потенциално 
най-крайните състояния при боледуване: влошаване 
и хоспитализация и последващо подобрение и 
ремисия. Изследването на различните аспекти 
на боледуването (разходи, неформални грижи, 
психопатология, тежест, функциониране, качество 
на живот) има за цел представяне на най-пълна 
картина за тежестта и въздействието на двете най-
големи групи психични заболявания, и изследване 
на взаимовръзките между отделните конструкти. 
Перспективата на икономическия анализ е възможно 
най-широка, на обществото, като сравнението й с 
по-тясната перспектива (на здравната система) дава 
възможност за анализ на влиянието на перспективата 
на проучванията върху изводите за боледуването и 
лечението.

Дизайн	

Проучването е с комплексен дизайн, 
включващ: (1) клинично, наблюдателно 
(неинтервенционално) амбиспективно проучване, 
включващо два срезови анализа с проспективно 
проследяване за период от 1 година и ретроспективно 
обхващане на данните за използваните здравни/
нездравни ресурси; (2) здравно-икономически анализ 
тип разход-ефективност; (3) качествено /описателно/ 
изследване на бремето на грижите.

Фиг. 1 Дизайн на проучването. Т1 - начално изследване, Т2 – проследяване

Обект на изследване са пациенти с диагноза 
шизофрения и афективни разстройства (F2 и F3 по 
МКБ 10), постъпващи за психиатрично стационарно 
лечение, и техни близки (по един близък за пациент), 
като са формирани двойки пациент-близък. 
Изследването е проведено в клиниката по психиатрия 
на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София, като 
заедно с проследяването обхваща периода януари 
2015 г. – юни 2016 г. 

Пациентите и техните близки са изследвани 
двукратно – време Т1 (по време на хоспитализация) 
и време Т2 (проследяване, проведено 12 месеца 
след Т1). Първоначалната хоспитализация се отнася 
към проследяването и се включва в оценката на 
използваните услуги и разходи в Т2. Планирането 

за времето на проследяването е извършено на базата 
на данни от подобни проучвания за използването 
на психично-здравни услуги след остро болнично 
лечение 45,51. И в двете времена Т1 и Т2 са приложени 
описаните по-долу въпросници за оценка на 
пациентите и на техните близки.

Изследванията включват моментна оценка 
на тежестта на боледуването, психопатологията, 
функционирането, качеството на живот на 
пациентите, бремето на неформалните грижи (за 
близките) и ретроспективен анализ на разходи, 
остойностени по използваните / загубени здравни 
и нездравни ресурси за дефиниран период от време 
преди момента на изследването.
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Формиране	на	извадката

 

В проучването са включени пациенти и близки, отговарящи на посочените в табл. 1 критерии за участие. 
Няма предвидени финансови стимули за участие.

Табл.1 Критерии за участие. 

Включващи	критерии: Изключващи	критерии:

Пациенти

Постъпване за стационарно болнично лечение в клиниката1

Диагноза от групите: шизофренни разстройства (F2 по 
МКБ 10) или афективни разстройства (F3 по МКБ 10) 

Наличие на ключов близък 

Информирано съгласие за участие, включващо съгласие с 
целите и условията на проучването,  съгласие за интервю 
с ключов близък и готовност за контакт за проследяването 
след изписване

Зависимост от психоактивни вещества2

Клинично изявени психоорганични синдроми и/или 
когнитивни нарушения,  които нарушават възможността за 
адекватно участие в проучването

Коморбидност с тежкo соматичнo заболяванe, което 
нарушава възможността за адекватно участие в 
проучването3

Липса на възможност за контакт за проследяването

Недостатъчно съдействие

Близки:

Информирано съгласие за участие (само след вече дадено 
съгласие от пациента), включващо съгласие с целите 
и условията на проучването и готовност за контакт за 
проследяването след изписване

Недостатъчно съдействие

Липса на възможност за контакт за проследяването

1  Недоброволна хоспитализация не е изключващ критерий при дадено информирано съгласие;
2  Злоупотреба с ПАВ (без зависимост) не е изключващ критерий;
3 Наличието на тежко, но компенсирано телесно заболяване, което не компрометира участието в проучването, не 
е изключващ критерий.

За изчисляване на необходимия обем на извадката е използван въпросникът за бреме на грижите (BAS) 
и формули за изчисляване на необходимия брой пациенти за търсената сила на ефекта и ниво на значимост). За 
клинично значим търсен ефект в намаляването на бремето на грижите (или разлика между групите шизофренни – 
афективни) се прие разликата в средните стойности по BAS от 5 точки, която (при сборно стандартно отклонение 
SD = 9) дава умерен по сила ефект /Cohen’s d≥0.5/ 19,44.

За да бъде доловена такава разлика като статистически значима (при сила 80% и ниво на значимост 5%), 
необходимият обем на извадката, която трябва да бъде проследена до Т2, е по 51 близки (съответно 51 двойки 
пациент-близък) за всяка група - шизофренни и афективни. 

Ако очакваното ниво на отпадане при проследяването е между 5% и 15 % от включените в проучването, 
то големината извадка в Т1 за всяка група трябва да бъде между 54 и 60 души:

 Съответно големината на цялата извадка, включваща двете групи (шизофрения и афективни разстройства), 
трябва да е между 108 и 120 двойки пациент-близък в Т1.

Инструменти

Изследването включва оценка на различни конструкти, които се измерват с помощта на въпросници, 
прилагани на пациентите или близките им в съответното време на изследване (Т1 или Т2). 

Сила на ефекта =

Големина за всяка група в Т2 = 2*(           )2.8
Сила на ефекта

2

= 51

М1-М2

SD
=

45-40

9
= 0.5556
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Табл. 2.  Изследван конструкт, изследвани лица, приложен инструмент и време на изследване (Т1 или Т2). 

Конструкт Изследвани лица: Инструмент Т1 Т2

Социо-демографски данни
Пациенти CSSRI-EU x

Близки Въпросник за близки x

Използвани / загубени  ресурси 
Пациенти CSSRI-EU x x

Близки Въпросник за близки x x

Клинична оценка на тежестта Пациенти CGI-S x x

CGI-I x

Психопатология Пациенти PANSS x x

Функциониране Пациенти PSP x x

Качество на живот Пациенти MANSA x x

Бреме на грижите Близки
BAS x x

VAS x x

Всички въпросници се прилагат и в Т1, и в Т2, с изключение на CGI-I, който се прилага само в Т2; а 
въпросниците CSSRI-EU и въпросникът за близки се прилагат в Т2 в съкратена версия, съдържаща единствено 
данните, необходими за остойностяване на използваните / загубени ресурси. 

Client Socio-Demographic and Service Receipt Inventory	–	European version (CSSRI-EU) 

Въпросникът за социо-демографски данни и използвани услуги (CSSRI-EU) е утвърден и крос-културално 
валидиран инструмент за събиране на данни за здравните, социални и съдебни услуги, използвани от хора с тежки 
психични разстройства 18. Позволявайки последващо остойностяване на разходите за грижи, въпросникът служи 
като основа за провеждане на здравно-икономически анализи. Гъвкавостта на инструмента позволява адаптиране 
към хетерогенността на здравните системи в различните страни и дава възможност за получаване на смислени 
на локално и същевременно сравними на международно ниво резултати. В България е използван в международно 
проучване 16 и дисертационни трудове 1,5. Въпросникът се състои от 5 раздела със следните данни.

Табл. 3.  Основни раздели и изследвани променливи в CSSRI-EU

Раздел: Изследвани променливи:

1. Социо-демографски данни Възраст, пол, семеен статус, етнос, майчин език, образование

2. Обичайна житейска ситуация Житейска ситуация (живее сам, с роднини, и др.), тип настаняване, вид 
домакинство

3. Трудова заетост и доходи
Трудова заетост, пропуснати работни дни,  седмици  безработица, пенсиониране 
по болест, социални помощи/пенсия за инвалидност, основен източник на доходи, 
доходи на месец

4. Използвани услуги Дни болнично лечение, дни/брой посещения на извънболнични служби, грижи в 
общността, контакти със съдебна система

5. Използвани медикаменти Име и вид на лекарството, дозов режим

След остойностяване на данните от раздел 4 и 5 се изчисляват директните разходи за заболяването, а 
информацията от раздел 3 служи за изчисляване на загубите на продуктивност на пациентите – индиректните 
разходи. Оценяването на броя използвани / загубени ресурси обхваща дефиниран период от време, спрямо 
възможността за приблизително точно припомняне на съответните данни и може да бъде модифициран. В 
настоящето проучване ретроспективните периоди, обхванати от изследването, са както следва: 12 месеца за 
болнично лечение, спешна помощ, дневен стационар, грижи в общността (вкл. дневен център, групова терапия, 
терапевтична общност); 3 месеца за амбулаторни прегледи; 1 месец за лекарства; 6 месеца за контакти със съдебна 
система и полиция;  3 месеца за загуба на продуктивност (пропуснати дни работа, безработица, пенсиониране по 
болест). 
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Personal and Social Performance Scale (PSP) 

Скалата за личностово и социално функциониране (PSP) е утвърден инструмент за оценка на тежестта 
на нарушението във функционирането на пациенти с тежки психични заболявания 33,34. Създадена като подобрена 
версия на предходни скали за оценяване на функционирането при шизофрения, PSP е успешно използвана не 
само за оценка на шизофренно болни в остър стадий 37 и ремисия 35, но също и при биполярно разстройство 36 
и депресия 39, показвайки висока степен на надеждност и валидност, вкл. в България 2.  PSP e скала от 1 до 100, 
разделена на 10 равни интервала. Крайният резултат се формира след първоначална оценка на представянето 
на пациента в 4 категории: социално полезни дейности, лични и социални взаимоотношения, самообгрижване, 
обезпокоително и агресивно поведение. Степента на тежест се преценява по 6-точкова скала: 

0 = липсват нарушения 1 = лека 2 = умерена 3 = изразена 4 = тежка 5 = крайно тежка

По-висока стойност по скалата съответства на по-добро ниво на функциониране.

Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)

Скалата за оценка на позитивните и негативните симптоми (PANSS) е най-широко използваният 
инструмент за оценка на психопатология при шизофрения в клинични проучвания27, но освен за шизофрения е 
използван успешно и при оценка на други заболявания, вкл. биполярно разстройство32 и униполярна депресия 43. 
Скалата включва 30 айтема, групирани в три субскали: позитивна скала, негативна скала и обща психопатология, 
като всеки айтъм се оценява 1= липса на симптом; до най-висока степен на тежест 7 = крайно тежък симптом. 
Резултатите могат да бъдат представени като общ сбор за цялата скала (с минимален  резултат – 30 точки 
максимален – 210 т.) и сбор за трите субскали. 

Редица проучвания, използвайки експлораторен и потвърдителен факторен анализ, откриват, че 
5-факторен модел дава много по-добра представа за структурата на PANSS отколкото трите оригинални субскали. 
Изследвани са различни модели (има над 29 публикувани модела), като макар да имат известни разлики помежду 
си, показват  значително сходство във вида на установените фактори 4947. Едно съвременно изследвания,  намиращо 
доказателства за дименсия за единна психоза, анализира и обединява резултатите от всички налични 5-факторни 
модела и препоръчва използването на интегриран бифакторен модел, включващ една обща дименсия (общия 
сбор по PANSS) и пет специфични дименсии: позитивни симптоми, негативни симптоми, дезорганизация, мания, 
депресия, които имат потенциал да бъдат използвани при взимането на здравни решения при разстройства от 
шизофренния и афективния спектър 42. В дисертацията е използван интегрирания бифакторен модел, препоръчван 
в проучването, включващ следните дименсии:

Табл.4  Дименсии и айтеми от PANSS по интегрирания бифакторен модел на Reininghaus, 2013

Дименсии Айтеми от PANSS

Обща: Всички айтеми от PANSS

Специфични:

Позитивни симптоми Налудности (P1),  Халюцинаторно поведение (P3), Грандиозност (P5), Подозрителност (P6), Необичайно 
мисловно съдържание (G9), Липса на инсайт (G12)

Негативни симптоми
Притъпен афект (N1), Емоционално отдръпване (N2), Лош рапoрт (N3), Пасивно социално оттегляне (N4), 
Липса спонтанност (N6), Моторна забавеност (G7), Волеви нарушения (G13), Активно социално оттегляне 
(G16)

Дезорганизация Мисловна дезорганизация (P2), Нарушения в абстрактното мислене (N5),  Стереотипно мислене (N7), 
Маниеризми и позиране (G5), Дезориентация (G10), Намалено внимание (G11), Свръхангажираност (G15)

Мания Възбуда (P4), Враждебност (P7), Некооперативност (G8), Слаб контрол над импулсите (G14)

Депресия Безпокойство за телесното здраве (G1), Тревожност (G2), Чувство за вина (G3), Напрежение (G4), Депресия 
(G6)

Clinical Global Impressions (CGI) 

Общо клинично впечатление (CGI) e лесен за прилагане и разбиране инструмент за цялостна клинична 
оценка на състоянието на пациенти с психични разстройства 17,25. Оригиналната версия е създадена през 1976 г. и 
позволява оценяване на всяко едно психично разстройство според опитa на клинициста до момента. Включва две 
сходни по формат скали:
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•	 CGI-Severity (CGI-S) – Общо клинично впечатление – Тежест на заболяването. Оценява тежестта на клиничното състояние 
на пациента според опита на изследователя с подобни болни, въз основа на симптоми, поведение и функциониране през 
последната една седмица. Оценката е по 7- точкова скала от най-ниска степен 1=изобщо не е болен до най-висока степен 7=сред 
най-тежко болните пациенти.

•	 CGI-Improvement (CGI-I) - Общо клинично впечатление – Подобрение. Оценява промяната в общото клинично състояние на 
пациента, настъпила след първоначалното изследване по 7-точкова скала: 1=много се е подобрило, 2=доста се е подобрило, 
3=леко се е подобрило, 4=без съществена промяна, 5=леко се е влошило, 6=доста се е влошило, 7=много се е влошило

CGI е използвана успешно в множество проучвания за широк кръг от психични заболявания и показва 
добри корелации с най-често използваните стандартизирани скали (HDRS, HARS, PANSS, BPRS и др. ) 
Положителните корелации на резултатите от CGI с резултатите от PANSS и BPRS дава много по-добра представа 
за значението на сбора по PANSS и BPRS от клинична гледна точка, т.е. позволява „превод“ на резултатите от 
научните проучвания в клиничната практика 31. 

Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA) 

Кратка скала за оценка на качеството на живот (MANSA) е инструмент за изследване на  качеството на 
живот на хора, страдащи от тежки психични заболявания 16.  В проучването са използвани само 12-те субективни 
въпроса, оценяващи степента на удовлетвореност от живота като цяло и отделни негови области. Оценяването на 
субективните въпроси се извършва с помощта на 7-точкова скала от най-ниско ниво на удовлетвореност „1“ (не 
може да е по-зле) до най-високо ниво на удовлетвореност „7“ (не може да е по-добре). 

Въпросник	за	близки		

Въпросникът е създаден текущо за целите на проучването, като са използвани въпроси, модифицирани 
от други въпросници (CSSRI-EU, MANSA и други въпросници за бреме от грижите). Включва оценка на социо-
демографски характеристики на близките, връзка с пациента, обичайната житейска ситуация и трудова заетост, 
отсъствие от работа, грижи за пациента (вид, честота и продължителност на оказваните грижи; полага ли грижи 
за други хора; други хора помагат ли за грижите за пациента, чувствал ли се е някога физически застрашен от 
своя болен близък); финансова помощ за пациента (за издръжка на месец; допълнителни разходи, свързани със 
боледуването). Въпросникът позволява остойностяване на разходите на близките, свързани със боледуването, 
като на базата на отсъствието от работа или безработицата заради полагането на грижи се изчисляват загубите 
на продуктивност на близките; на базата на времето, прекарано в грижи, се изчислява цената на неформалните 
грижи. 

Burden Assessment Scale (BAS) 

Скалата за оценка на бреме (BAS) е инструмент за оценка на бремето на грижите на семействата на тежко 
психично болни 41. Съдържа 19 въпроса, които обхващат обективните и субективни последици от оказването на 
неформални грижи за хора с тежки психиатрични разстройства. Първите 10 въпроса измерват обективното бреме – 
тези последици от оказването на  грижи, които могат да бъдат наблюдавани и / или измерени пряко, като финансови 
проблеми, ограничаване на личните интереси и занимания, нарушаване на ежедневните дейности, семейни и 
социални конфликти. Следващите 9 въпроса измерват субективни аспекти на бремето, т.е. чувства, нагласи и 
емоции във връзка със задължението на обгрижващ. Изследват се срам, вина, огорчение, тъга, притеснения, 
стигма. За всеки от 19-те въпроса се посочва тежестта на съответния проблем през дефиниран период от време 
преди изследването. В настоящето проучване е използван период от 6 месеца преди изследването. Оценяването 
става по 4-точкова скала: 1 = изобщо не, 2 = малко, 3 = средно, 4 = много, като се посочва най-голямата степен 
на тежест през посочения период. Крайният резултатът е общ сбор от отговорите на всички въпроси. По-високи 
стойности съответстват на по-високо бреме. Скалата се прилага за първи път в българска популация, като са 
проведени анализи за изследване на надеждността, валидността и факторната структура на въпросника. 

Visual	analogue	scale,	VAS

Визуална аналогова скала за оценка на бреме е създадена за целите на проучването с цел проверка и 
валидиране на резултатите от BAS и е включена към въпросника за близки.  Въпросът, който се задава е: „Имайки 
предвид последните 3 месеца, до каква степен грижата за Вашия близък Ви тежи като цяло?“ Oтговорът се нанася 
по хоризонтална линия от минимална стойност = 0 (изобщо не ми тежи) до максимална стойност = 10 (тежи 
ми изключително много). Визуалните аналогови скали (VAS) са често използван инструмент за описване на 
тежестта на възприемане на симптоми, в оценката на които има значителен субективен компонент и не могат да 
бъдат лесно характеризирани с думи, напр. бремето на симптоми като болка, сърбеж, алергичен ринит, астма, 
синдром на сухото око, тревожност. Най-често се използват във вид на единична хоризонтална линия с начална 
стойност = 0 (съответстващата на пълно отсъствие на изследвания признак) и крайна стойност = 10 (възможно 
най-голяма степен на тежест на признака). От изследвания се иска да постави Х върху линията на това място, 
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което съответства на възприеманата от него степента на тежест. Визуални аналогови скали за оценка на близки 
на психично болни са използвани, но в различен контекст от скалата, използваната в дисертацията: за оценка на 
степента на възприеманото от обгрижващите очаквано ниво на подкрепа (емоционална, финансова, физическа), 
което трябва да окажат на болните си роднини 50 или за оценка на степента на удовлетвореност от полагането на 
грижи 20. В предложения в дисертацията опростен вид, визуалната аналогова скала за оценка на бреме би била 
много лесно приложим инструмент за оценка на бремето, при установяване на добра надеждност и валидност.

Здравно-икономически	анализ

Перспектива.	Перспектива	на	проучването	е	гледната	тока,	от	която	става	оценяването	на	разходите.	
Съгласно	препоръките	за	провеждане	на	здравно-икономически	анализи,	в	проучването	са	използвани	две	
перспективи	–	на	здравната	система	и	на	обществото 27.	Оценени	видове	разходи	са	представени	в	табл.	5	
и	6.

Разходи. Оценка на броя на използвани / загубени ресурси е извършено въз основа на данни от CSSRI-EU 
и въпросника за близки. Остойностяването е извършено по метода „от долу нагоре“ – разходите за всеки вид данни 
са изчислени поотделно за всеки пациент, като броя използвани / загубени (брой леглодни, брой посещения, брой 
контакти, брой отсъствия и т.н.) за посочения период от време е умножен по стойността на единичен ресурс (цена 
на един леглоден, едно посещение, един преглед, едно отсъствие и т.н.), и стойността е разделено на дефинирания 
период от време, за които са събрани данните за получаване на стойността на разходите за 1 месец. 

 
                      Разходи =                                                                                                     = разходи за месец

Всички разходи са представени като разход за 1 месец, в лева за 2015 г. Стойностите на единичния 
ресурс за всеки вид разход и подробно описание на здравно-икономическите методи, вкл. статистическите 
методи за анализ, ще бъдат представени в отделна статия. 

Табл. 5. Разходи от перспективата на здравната система (медицински разходи)

Перспектива на здравната система

Психиатрично лечение Соматично лечение

Стационарен болничен 
престой 

Психиатрично отделение / клиника към 
университетска, областна или общинска МБАЛ 
ДПБ
ЦПЗ

Всички видове соматични отделения/
клиники и видове МБАЛ

Спешност Посещения в психиатричен спешен център / 
викане на спешна помощ

Посещения в соматичен спешен център/
викане на спешна помощ

Дневен стационар Престой в дневен стационар -

Дневни грижи в общността Център за дневни грижи 
Терапевтична общност

-

Амбулаторно лечение
Амбулаторен психиатър
Психолог / психотерапевт
Мед.сестра (за поставяне на депо-медикамент)

ОПЛ
Амбулаторни специалисти (по видове)
Лабораторни и др. изследвания

Лекарства

Типични невролептици 
Атипични антипсихотици
Тимостабилизатори
Антидепресанти
Бензодиазепини
Други

Соматични лекарства
Лекарства без рецепта

използвани ресурси x стойност на единичен ресурс (лв.)
период за събиране на съответните данни

(месеци)
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В перспективата на обществото са оценени по-широк кръг от разходи, като освен всички изброени 
медицински разходи са включени и широк кръг разходи извън здравната система, като съдебни, загуби на 
продуктивност, разходите на семействата (вкл. обичайни и допълнително предизвикани от влошаването 
разходи), както и социалните помощи (за интеграция, безработица) и пенсиите за инвалидност. При изчисление 
на общата стойност на разходи от перспективата на обществото, част от разходите не се включват в обобщената 
оценка с оглед избягване на риска от „двойно броене“. Подробно описание ще бъде представено в следващи 
статии.

Табл. 6. Оценени разходи от перспективата на обществото

Перспектива на обществото

Медицински разходи Всички посочени в перспективата на здравната система разходи: за болнично лечение, 
спешност, грижи в общността, амбулаторно лечение, лекарства

Съдебни разходи
Съдебни дела
Съдебнопсихиатрични експертизи
Контакти с полиция. 

Социално подпомагане
Социално подпомагане 
Помощи за безработица
ТЕЛК

Загуба на продуктивност За пациента За близките

Пропуснати ползи от:
- отсъствие от работа/училище / 

университет / безработица / ранно 
пенсиониране / преждевременна 
смърт поради болестта 

- доброволен труд 

Пропуснати ползи от:
- отсъствие от работа/училище/

университет
- загуба на свободно време, вкл.:
- работа заради пациента
- време в грижи за пациента

Други разходи за 
семействата на засегнатите

Издръжка на пациента (обичайните месечни разходи за храна, жилище, плащане на сметки, 
джобни пари, лекарства, които не са  по НЗОК или се доплащат)
Допълнителни разходи заради боледуването – кредити, залагания, рушене на имущество, 
извънредно харчене, други щети, извънредни плащания за лекари, лекарства, транспорт, хотел 
и т.н. свързани с болничния престой)

Ефективност. Ефективността на лечението (включваща проведеното болнично лечение при постъпването 
и последващо лечение при проследяването) при шизофрения и афективни разстройства е измерена по няколко 
различни начина: като оценка по CGI_I (скалата за общо клинично впечатление – подобрение) и като разликата 
в изследваните конструкти между Т1 и Т2: промяна в психопатологията (ΔPANSS = PANSS1 – PANSS2), промяна 
във функционирането (Δ PSP = PSP1 – PSP2), промяна в качеството на живот (ΔMANSA = MANSA1 – MANSA2), 
промяна на бремето на неформалните грижите (ΔBAS = BAS1 – BAS2), и промяна в тежестта по скалата общо 
клинично впечатление – тежест (ΔCGI-S = CGI-S1 – CGI-S2). Използването на различни скали е с цел най-
пълноценно обхващане на настъпилата промяна при лечението.

Разход-ефективност. За анализа разход-ефективност са използвани: разликата в разходите от 
перспективата на здравната система и от перспективата на обществото и разликата в резултатите между Т1 и Т2 
за  PANSS, PSP, MANSA и BAS. Резултатите са изразени като инкрементално отношение  на нарастването  (ICER), 
представено като отношението на разликата на разходите към разликата в резултатите между Т1 и Т2; диаграма 
разход-ефективност и крива на приемливост на отношението разход-ефективност, с определяне на максималното 
ниво на желание за заплащане, при което лечението е разход-ефективно. Подробно описание на икономическите 
методи ще бъде представено в самостоятелна статия.

Качествено	изследване	на	бремето	на	грижите

„Не всичко, което може да се преброи, има значение и не всичко, което има значение, може да бъде 
преброено.“ (А.Айнщайн)

‚Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted‘
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В допълнение към количественото изследване 
на бремето на неформалните грижи (вид, честота, 
време, разходи за близките, субективно и обективно 
бреме, оценено със специализиран въпросник 
и визуална аналогова скала), с оглед обхващане 
на данни, които не могат да бъдат остойностени 
количествено или количествената оценка не води до 
по-добро разбиране, е приложено и т.нар. „качествено 
изследване“. Качествените изследвания (qualitative 
research) се използват за събиране, описание и анализ 
на  данни, които не могат да бъдат представени с числа 
(напр. опит, възприятия, преживявания, вярвания, 
нагласи и др.) 15. Използвани са за описание на 
смисъла, контекстуалното влияние и културното ре-
интерпретиране на феномените, когато липсват ясно 
оценими конструкти и интересът не е към честотата, 
а към съдържанието 7. Провеждането на качествените 
изследвания се основава на невероятностна (целева) 
извадка, която обичайно е с по-малък обем от 
количествените изследвания, защото изисква 
провеждане на дълбинни интервюирания и 
наблюдения на изследваните лица за цялостна оценка 
на оценявания проблем. При анализа на съдържанието 
на интервюто / наблюдението, сходните проблеми / 
тълкувания / мисли и др. се обединяват и кодират като 
категории, като които се дефинират и онагледяват с 
примери от извадката, като допълнително може да 
бъде проведена и количествена оценка.

В настоящето изследване е проведено 
задълбочено интервю с част от близките, като някои 
от използваните насочващи въпроси са: „Кое най-
много Ви притеснява в болестта на Вашия близък?“, 
„Кое е най-натоварващото в болестта му/й или 
грижите, които се налага да полагате?“, „Какви 
са най-големите Ви опасения и страхове, свързани 
с болестта на Вашия близък?“ „По какъв начин се 
е променил/а най-много?“ „Коя е най-неприятната 
ситуация, която сте имали във връзка с болестта 
му/й?“. Ключовите данни от проведените интервюта 
са добавени към записите за всеки изследван пациент 
/ близък, след което е проведен цялостен анализ 
с всички данни за систематизиране на данните, 
откриване на сходни категории и групиране. 
Получените резултати са използвани като допълнение 
за илюстриране на характеристики на бремето, които 
не са обхванати цялостно или са пропуснати при 
количествената оценка с въпросниците.

Обсъждане

Изборът на шизофрения и афективни 
разстройства за анализа се основава на факта, че това 
са двете най-големи групи психични заболявания, 
като тази дихотомия, създадена от Крепелин, остава 
актуална и до днес. Пациентите с шизофрения и 
афективни разстройства са и сред основния дял 
хоспитализирирани пациенти с психични заболявания 
10. И двете групи не са хомогенни и статични болести, 
а включват комплекс от хетерогенни и динамично 
променящи заболявания, обединени условно в обща 

група в зависимост от основните засегнати психични 
сфери. Обичайно хроничния ход с флуктуации 
в симптоматиката и инвалидността, епизоди на 
обостряния и различни по чистота ремисии. обуславят 
и промени в психопатологията, функционирането, 
качеството на живот, бремето на неформалните 
грижи и вероятно използване на здравни услуги и 
разходите за лечение и обуславя избора на периода 
на оценка – преди и след хоспитализация 51. 

Въпреки че пациентите са набирани само от 
университетска клиника, данните за използваните 
ресурси и в двете времена на оценка са измерени 
ретроспективно, за различни периоди от време (1,3,6 
и 12 месеца преди оценяването, в зависимост от вида 
на оценявания ресурс), при липса на контрол както 
за необходимостта от хоспитализация в Т1, така и за 
вида използвани ресурси преди и след провеждане 
на болничното лечение. Дизайнът на проучването е 
клиничен и максимално се доближава до реалната 
клинична практика, като обхващането оценка на 
използваемостта на различни видове психично-
здравно обслужване за период от 1 година преди и 
една 1 година след провеждане на болнично лечение, 
което поради което проучването практически 
не е ограничено само до един непредставителен 
университетски център.

Дизайнът на проучването и начинът на 
формиране на извадката най-пълноценно обхващат 
целите на проучването и дават възможност за най-
щателно изследване и проследяване, с обхващане 
на максимално разнообразен кръг от пациенти. 
Комбиниране на набор от количествени и качествени 
методи за описание на разходите и ефекта от 
лечението върху засегнатите и близките им дава 
възможност за получаване на възможно най-пълна 
картина за бремето на психичните заболявания и 
промяната, настъпваща при максимално различни 
състояния, свързани с боледуването: хоспитализация 
и ремисия 15.

Данните за разходите се основават в 
значителна степен на самоотчета на пациентите 
и близките за използваните ресурси и съответно 
има известна вероятност за т.нар. грешка на 
припомнянето. Въпреки това, сравнителни анализи 
на разходите, оценени с помощта на въпросника и 
административни данни за разходите на пациенти с 
психични заболявания, доказват, че пациентите дават 
адекватно оценка за броя и вида на използваните 
услуги. Представянето на разходите като стойност за 
месец, а не за година, е направено отново по аналогия 
със сходни проучвания и е подходящо за дизайна на 
проучването, тъй като хоспитализация значително 
променя разходите и използваемостта на ресурси 
непосредствено преди и след лечението и затова 
би било неточно разходите, оценени месец преди 
хоспитализацията, да се ектраполират за цяла година 
51.
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В заключение, статията представя методиката 
на проведено проучване за оценка на разходите и 
ефективността на лечението на две от големите групи 
психични заболявания, шизофрения и афективни 

разстройства, в реалната клинична практика и описва 
начина на избор на най-подходящи инструменти, 
методи и дизайн за провеждане на анализа.
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Използвани	здравни	и	нездравни	ресурси	при	шизофрения преди	
и	след	стационарно	психиатрично	лечение
Десислава Игнатова, Георги Ончев
Катедра по психиатрия, Медицински факултет, Медицински Университет - София

Въведение: Шизофренията е тежко психично заболяване изискващо комбинация от формални и 
неформални грижи. 

Цел: сравнение на броя (%) на пациентите, използващи здравни и нездравни ресурси преди и след 
провеждане на болнично лечение, оценка на структурата на използваните здравни ресурси и връзката им с 
психопатологията

Методика: Проведено е изследване на 57 пациенти с шизофрения и 57 техни близки по време на 
хоспитализация на пациентите в университетска психиатрична клиника и са проследени 1 година по-късно. 
Събрани са ретроспективни данни за използваните здравни, социални, съдебни и неформални ресурси. Сравнена 
е промяната в дела на използвалите всеки вид ресурс преди хоспитализацията и една година по-късно. 
Проведен е факторен анализ на използваните здравните грижи и корелационен анализ за оценка на връзката 
с психопатологията, измерена като общ сбор по PANSS и абсолютната разлика в общия сбор между двете 
времена на изследване. 

Резултати: Ефективно проведеното лечение при шизофрения променя  използваемостта на здравните 
ресурси, като повишава амбулаторните грижи и някои от социалните грижи, а намалява  хоспитализациите, 
спешните посещения, контактите с полиция, както и неформалните грижи и индиректните загуби от 
отсъствие от работа. Здравните/нездравни ресурси, свързани със спешност и несъдействие корелират по-
висока психопатология по време на хоспитализация, а по-неблагоприятни социо-демографски характеристики 
на пациентите и необходимост от неформални грижи и социално подпомагане са свързани с по-висока 
психопатология извънболнично и по-малка промяна след лечение. 

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(2):119-128. 
Ключови думи: здравни ресурси, нездравни ресурси, шизофрения, психопатология

Health	care	and	non-health	care	service	utilization	in	patients	with	
schizophrenia	prior	to	and	following	inpatient	psychiatric	treatment
Desislava Ignatova, Georgi Onchev
Department of psychiatry, Medical faculty, Medical University - Sofia

Background: Schizophrenia is a chronic mental illness requiring complex treatment and optimal mix of 
healthcare, social care and non-health-related service utilization. 

Aim: To compare the services used by patients with schizophrenia prior to hospital admission and following 
discharge, their factor structure and correlation with the psychopathology. 

Method: 57 patients with schizophrenia admitted for inpatient psychiatric treatment and their primary caregivers 
were recruited for the study and followed up 1 year afterward. Data on health care, social care and informal care-related 
resources used prior to the assessments were collected. Numbers (%) of patients using the services were compared 
pre-admission and post-discharge. Factor analysis of the health-related services was conducted. Correlations of used 
resources and psychopathology (measured with PANSS) were evaluated.

Results: Effective treatment of schizophrenia results in a major shift in the utilization of resources with increase 
in ambulatory health-related and some of the social care related services and decrease in inpatient stay, emergency visits 
and contact with police, as well as productivity losses and informal care.  

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(2):119-128. 
Key words: resource utilization, schizophrenia, psychopathology
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Въведение

Шизофрения е тежко психично заболяване, свързано с неблагоприятни социо-демографски характеристики 
на засегнатите, намалена продуктивност, високи нива на неформални  грижи и увеличени разходи за здравеопазване 
и социални грижи 13. Годишните разходите за един пациент с психотично разстройство в Европа са изчислени на 
18 796 € за 2010 г., което попада в групата на високите разходи, заедно с други тежко инвалидизиращи болести 
като невромускулни заболявания и деменция. Само 1/3 от тези разходите са директни медицински разходи, а 2/3 
е делът на индиректните, в контраст с повечето соматични заболявания 10. Индиректните разходи са причинени 
от загуба на продуктивност на пациентите (безработица, ранно пенсиониране, преждевременна смърт), но и 
от ресурсите, отделяни от близки за неформални грижи (вкл. време прекарано в грижи, отсъствие от работа и 
безработица заради грижите за пациента, финансови средства за издръжка на пациента, допълнителни плащания). 
Разходите за неформални грижи при психотично влошаване достигат до стойност, еквивалентна на разходите за 
психиатрично болнично лечение 12.

Въпреки обичайно хроничния ход и значима инвалидизация, шизофрения не е статично и еднородно 
заболяване. Клиничната картина и протичането имат индивидуални флуктуации както в симптоматиката, така и 
в инвалидността 7. Изследванията показват, че 97% от общите разходи при шизофрения се генерират от по-малко 
от 50% от диагностицираните със заболяването 11 . Подобен дисбаланс е налице за всички заболявания (вкл. 
соматични) и касае не само общите разходи, но и медицинските: една малка част от използващите здравни ресурси 
са причина за непропорционално голям дял разходи в системата на здравеопазването, като хората с психични 
разстройства са по-голям дял от групата на т.нар. „пациенти с високи разходи в здравните системи“ и имат с 
30% по-високи медицински разходи от останалите заболявания в тази група 14,16. Дисбалансът в генерирането на 
разходи от една страна говори за по-специфичните изисквания към здравни и социални грижи на една част от 
болните с тежка инвалидизация, а от друга – за значимо по-лека инвалидизация и вероятно по-ефективно лечение 
при поне половината от болните. 11 Промяната в психопатология и функциониране на пациентите при епизод и 
ремисия предполагат и различни нива на използване на здравни и нездравни ресурси, респективно разходи и 
бреме на заболяването преди и след провеждане на лечение.17 

Въпреки че в България ежегодно се предоставят данни за състоянието на психиатричната здравна помощ 
с данни от националния център по опазване на общественото здраве и анализи, 1-3,5 липсват щателни изследвания 
за използваемостта на здравни и нездравни ресурси от пациентите с шизофрения преди и след болнично лечение, 
както и връзката с клиничните показатели за ефективност на лечението. Целта на статията е да сравни дяла на 
използваните здравни и нездравни ресурси и индиректните загуби при пациенти с шизофрения преди и след 
провеждане на стационарно психиатрично лечение, тяхната структура и връзката им с психопатологията.

Методика

Изследвани са пациенти с диагноза шизофрения (F2 по МКБ-10) и техни близки, които са оценени 
двукратно – при постъпване на пациентите за стационарно психиатрично лечение в университетска психиатрична 
клиника (Т1) и при проследяване 12 месеца по-късно (Т2). Изследването, заедно с проследяването, обхваща 
периода януари 2015 – юни 2016 г. и е проведено в УМБАЛ „Александровска“ София. Включените пациенти и 
близки отговарят на следните критерии: диагноза на пациента от групата F2 по МКБ-10, липса на съпътстващо 
тежко соматично заболяване или тежко когнитивно нарушение, което да възпрепятства адекватното участие в 
проучването, липса на зависимост от психоактивни вещества; съгласие за участие, включващо съгласие за 
изследване на ключов близък и готовност за контакт за проследяване 1 година по-късно (и за пациенти, и за 
близки). 

Социо-демографки данни за пациентите и данни за използваните здравни, социални и съдебни ресурси 
и загубените работни дни (поради неработоспособност или ранно пенсиониране) са събрани с помощта на 
специализиран въпросник – CSSRI-EU 6. Въпросникът за социо-демографски данни и използвани услуги (CSSRI-
EU) е утвърден и крос-културално валидиран инструмент за събиране на данни за здравните, социални и съдебни 
услуги, използвани от хора с тежки психични разстройства. Изследваните услуги са: използване на болнично 
лечение, спешни посещения, дневен стационар, грижи в общността, амбулаторни прегледи, лекарства, контакти с 
полиция / съдебна система. Оценяването обхваща дефиниран период от време преди провеждане на изследването, 
като периодът зависи от възможността за приблизително точно припомняне на съответните данни. В настоящето 
проучване бяха приети ретроспективни периоди: 12 месеца за болнично лечение, спешна помощ, дневен стационар, 
грижи в общността; 3 месеца за амбулаторни прегледи; 1 месец за лекарства; 6 месеца за контакти със съдебна 
система и полиция; 3 месеца за загуба на продуктивност (пропуснати дни работа, безработица, пенсиониране по 
болест). 

Социо-демографски данни за близките и данни за загубените ресурси са оценени с модифициран 
въпросник за близки, създаден за целите на проучването. Включени са данни за пропуснати дни работа, 
безработица заради пациента, полагане на неформални грижи и финансова помощ за издръжка на пациента (за 
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последните 3 месеца преди изследването) и данни за извънредни плащания свързани с психичното състояние на 
пациента през последните 6 месеца.

Психопатологията е оценена с PANSS, общ сбор, а промяната – като разликата в абсолютния сбор между 
Т1 и Т2. Изследвани са промяната в дела на пациентите, използвали посочените здравни и нездравни ресурси 
преди и след лечение (с Wilcoxon Signed Rank test) и корелацията им с психопатологията  (Pearson корелация за 
променливите – скали и точкова бисериална корелация (point-biserial correlation) – подвид на Pearson корелация, 
при която едната променлива е скала, а другата – бинарна).

Резултати

В проучването са включени 57 пациенти с диагноза шизофрения (средна възраст 38 ± 15 г., 44% жени) и 
57 близки (средна възраст 55 ± 15 г., 60% жени). При проследяването в Т2 са обхванати 50 (88%) от включените 
двойки. При 37 (65%) от пациентите диагнозата е параноидна шизофрения (F20.0), a при 20 (35%) – друг вид от 
групата на шизофренните разстройства (F2). 39 (68%) от пациентите са изследвани в остро отделение, а 18 (32%) в 
рехабилитационно отделение, без връзка с диагностичната подгрупа (p=0,432). Продължителността на болничния 
престой в отделението е 27±15 дни за пациенти в остро отделение и 20±5 за пациенти в рехабилитационно 
отделение, без значима разлика (p=0,117).

Подробно описание на социо-демографските характеристики на извадката ще бъде обект на друга статия, 
затова данните са представени в обобщен вид. Преобладаващи по дял от включените пациенти са неженени 
(76%), нямат деца (76%), имат средно или по-ниско от средното образование (72%), не работят (68%), живеят с 
родителите си (60%).  65% от близките са родители на пациентите, 37 (65%) са работещи, 2% са безработните 
заради пациента, а 7% от близките работят, за да издържат пациента. 45 (79%) са живели с пациента последните 
3 месеца преди изследването.  

Психопатология

По време на болничния престой има значима разлика между пациентите в остро отделение (91±15) и тези 
в рехабилитационно отделение (79±14), p<0,001. В Т2 психопатологията намалява значимо (от 91±15 до 55±15 
за пациентите от остро отделение и от 79±14 до 63±16 за пациентите от рехабилитационно отделение, p<0,001 и 
извънболнично няма значима разлика в психопатологията между пациентите от различни отделения. 

Фиг. 1. Промяна в психопатологията на пациентите в остро и рехабилитационно отделение.

Т1 – изследване по време на хоспитализацията; 

Т2 – изследване при проследяването.

Използвани	здравни/нездравни	ресурси

Подробни данни за използваните здравни и нездравни ресурси преди и след провеждането на болнично 
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лечение са представени графично на фигура 2. Значими разлики между Т1 и Т2 са: намаляване на неформалните 
грижи (от 97% на 91%, p=0,008), намаляване на психиатричните хоспитализации (от 40% на 12%, p=0,004) и 
соматичните хоспитализации (от 19% на 6%, p=0,035), намаляване на контактите с полиция и съдебна система (от 
23% на 2%, p<0,001), намаляване на психиатричните спешни посещения (от 9% на 0%, p=0,025), намаляване на 
посещенията при психолог/психотерапевт (от 9% на 0%, p=0,046). Повишават се консултациите с психиатър (от 
60% на 76%, p=0,041), използването на психотропни лекарства (от 74% на 90%, p=0,049) и контакти с медицинска 
сестра за поставяне на депо медикаменти (от 18% на 40%, p=0,020). 

Най-голям дял като вид използвани ресурси в Т1 имат неформалните грижи (97%), лекарствена терапия 
(74%) и извънболничните специализирани и неспециализирани консултации – с амбулаторен психиатър (60%) и 
общопрактикуващ лекар (56%). Преди болнично лечение се наблюдава значително висок дял на хоспитализираните 
в рамките на предходната година пациенти – 40%, както и на контактувалите с полиция и съдебна система (23%). 
Най-малък дял използвани психиатрични здравни и социални услуги се падат на използване на дневен стационар 
(7%) и дневни грижи в общността (2%) – само 1 пациент е посещавал дневен център. 

В Т2 пирамидата се запазва относително като структура, като делът на използваните психотропни 
медикаменти става водещ (90%), следван от неформални грижи и консултации с извънболничен психиатър. 
Следват ОПЛ (40%), мед. сестра (40%), соматични медикаменти (30%) и консултации със соматични специалисти 
(24%), а отново най-малък дял имат извънболнични здравни и социални услуги като дневен център, групова 
терапия, психолог/психотерапевт и др.

Фиг. 2. Промяна в дела на използваните здравни и нездравни ресурси

Със звезда (%) и плътна линия са представени значимите разлики от Т1 в Т2 (p<0,05), а с пунктирана 
линия – липсата на значима разлика.

Психиатрични	хоспитализации	

От пациентите в Т1 23 (40%) са били хоспитализирани в психиатрично здравно заведение през последната 
година, като при половината от тях (11 (19% от всички)) престоят е бил под 30 дни, а при 12 (21%) – над 30 дни. 
14 (25%) са били хоспитализирани в държавна психиатрична болница, 13 (23%) - в университетска психиатрична 
клиника, 5 (9%) в център за психично здраве, 4 (7%) са били хоспитализирани в чужбина, а най-малък брой  1 
(2%) са били в психиатрично отделение към общинска или областна МБАЛ (сборът от процентите надхвърля 
100, защото някои от пациентите са постъпвали в повече от едно здравно заведение). След изписването делът 
на психиатричните хоспитализации намалява значимо (p=0,004) – само 6 (12%) от проследените пациенти са 
били хоспитализирани в психиатрична клиника, като четирима от тях са постъпвали отново в университетска 
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клиника, а двама – в държавна психиатрична болница. Включително с първоначалната хоспитализация, 41 (82%) 
от пациентите са имали престой по-малък от 30 дни в Т2, а само 16 (32%) – престой по-дълъг от 30 дни при 
проследяването. 

Психотропни	лекарства

След хоспитализацията значимо се повишава делът на пациентите, използващи психотропни медикаменти: 
74% преди хоспитализацията спрямо 90% след хоспитализацията (p=0,049), като значимо повишаване има за 
използването на атипичните антипсихотици (60% в Т1 на 82% в Т2, p=0,012) и депо медикаменти (10 (18%) в Т1 
спрямо 20 (40%) в Т2, p=0,021). 

Фиг. 3. Промяна в дела на използваните видове психотропни лекарства
Най-често използваните лекарства преди болничното лечение са: Risperidone (n=11, 19%), Biperiden (n=10, 

18%), Clozapine (n=7, 12%) Vaproate (n=7, 12%) и Haloperidol (n=6, 11%). Най-често използваните медикаменти 
след болничното лечение са Clozapine (n=14, 28%), Fluphenazine depot (n=12, 24%), Olanzapine (n=10, 20%) и 
Biperiden (n=9, 18%).

В 70% от използвалите депо-антипсихотици, депо медикаментът е типичен невролептик, а в 30% от 
използвалите – атипичен антипсихотик, като съотношението се запазва преди и след хоспитализация.

Фиг. 4. Промяна в използваемостта на депо-лекарства 
Загуба	на	продуктивност

Загубите на продуктивност при боледуване от шизофрения са значителни и засягат както пациентите, 
така и техните близки. Работа (вкл. полагане на доброволен труд при роднини) в Т1 имат само 11 (19%) от 
пациентите, а 7 (64% от работещите) са отсъствали от работа последните 3 месеца преди хоспитализацията. След 
болнично лечение работа, вкл. полагане на доброволен труд, извършват значимо по-голям дял от пациентите – 
22 (40%), като от тях само 2 (9% от работещите) са отсъствали от работа 3 месеца преди изследването в Т2 и 
намаляването на отсъствието от работа при пациентите е статистически значимо (p=0,025). Преди болничното 
лечение 39 (68%) от пациентите не работят и делът остава без значима промяна в Т2 – 27 (54%). 100% от учащите 
пациенти (ученици или студенти) са отсъствали от училище в Т1, а при проследяването всички от проследените 
са прекъснали обучението си заради боледуването. 
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Статистически значимо намалява и отсъствието от работа за близки – 26 (70%) от работещите в Т1 
спрямо 4 (13%) от работещите в Т2 се е налагало отсъствие заради пациента, p<0,001. Няма разлика в дела на 
безработните заради пациента (съотв. 2% и 4%).

Фиг. 5. Промяна в загубите на продуктивност за пациентите и близките

Фиг. 6. Промяна в трансферните плащания и разходите за близките на пациента

Трансферни	плащания	и	издръжка	от	близки

След хоспитализацията се повишава статистически значимо делът на пациентите, получаващи пенсия 
за инвалидност, социално подпомагане или друг вид трансферни плащания – 23 (40%) в Т1 спрямо  27 (54%) в 
Т2, p=0,014. Няма промяна в дела на пациентите, получаващи финансова помощ за издръжка от своите близки 
– съотве. 79% в Т1 и 78% в Т2, p=1,000. Намалява статистически значимо делът на извънредните разходи на 
семейството, свързани със заболяването: от 19% на 6%, p=0,034.

Факторен	анализ	на	използваните	здравни	ресурси

С оглед изследване за подлежащи фактори, обединяващи използваните ресурси, свързани с лечението, в 
по-големи съвкупности, е проведен екслораторен факторен анализ на използваните ресурси преди и след болнично 
лечение. Изследваните променливи в дихотомизиран вид (да/не) са психиатрични хоспитализации, психиатрични 
спешни посещения, дневен стационар, дневни грижи в общността, амбулаторни психиатрични прегледи, 
психотропни лекарства, соматични хоспитализации, соматични спешни посещения, соматични амбулаторни 
прегледи, соматични лекарства, контакти със съдебна система и полиция. Използван е еклспораторен фкаторен 
анализ с анализ на основните компоненти и варимакс ротация, обособяване на факторите въз основа на eigenvalue 
> 1. 
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Резултатите от факторния анализ в Т1 показват обособяване на използваните ресурси в 5 фактора, 
обясняващи 72,3% от вариациите на данните. Най-голяма % обяснение на вариациите има фактор, включващ 
контакти със съдебна система и полиция, психиатрични хоспитализации и липса на амбулаторни психиатрични 
прегледи (19,6%). При проследяването (Т2) структурата на използваните здравни ресурси показва значително 
сходство с някои различия: обособяват се 4 фактора, обясняващи 63,7% от общата вариация на данните, като 
психиатричните спешни посещения са изключени от анализа (0% от пациентите в Т2 са използвали спешни 
психиатрични посещения), а психиатричните и соматични амбулаторни прегледи и лекарства се обединяват в общ 
фактор, обясняващ най-голям дял от вариацията на данните (20,9%).

Използвани здравни ресурси 
във всяко време

Фактори в Т1 Фактори в Т2

1 2 3 4 5 1 2 3 4

Контакти със съдебна система 
и полиция ,820 ,851

Психиатрични хоспитализации ,795 ,701

Психиатрични амбулаторни 
прегледи -,729 ,662

Соматични лекарства ,807 ,602

Дневен стационар ,670 ,693

Соматични амбулаторни 
прегледи ,590 ,760

Психиатрични лекарства ,521 ,635

Соматични спешни посещения ,882 ,813

Соматични хоспитализации ,737 ,813

Грижи в общността ,887 -,707

Психиатрични спешни 
посещения ,875

% обяснение на вариацията 
на данните 19,6 18,1 13,2 10,9 10,3 20,9 16,2 15,4 11,2

Корелационен	анализ 

За изследване на връзките на използваните ресурси и някои социо-демографски характеристики с 
психопатологията в Т1, Т2 и настъпилата промяна беше проведен корелационен анализ. Резултатите са представени 
в таблица 1. 

В обобщен вид: възрастта на пациента, диагнозата и отделението, в което е постъпил имат корелация с 
психопатологията и настъпилата промяна. По-млада възраст на пациента и престой в остро отделение са свързанa 
с по-висока психопатология в Т1 и по-голямо подобрение при проследяването (ΔPANSS).  Диагноза параноидна 
шизофрения корелира с по-малко подобрение при проследяването. По-висока психопатология при постъпването 
и по-ниска при проследяването определят по-голямо подобрение (разлика в PANSS). По-високата психопатология 
по време на хоспитализация корелира с несемейния статут на пациентите. Пациентите, които извънболнично са 
с по-висока психопатология и имат по-малко подобрение, имат по-неблагоприятни характеристики:  неформални 
грижи, ТЕЛК, безработица и издръжка на пациентите от близки. 
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Табл. 1. Корелационен анализ за оценка на зависимостта между психопатологията, използваните ресурси и някои от социо-

демографските характеристики на пациентите.  

Корелационни коефициенти PANSS Т1 PANSS T2 Δ PANSS
(n=57) (n=50) (n=50)

Психопатология
PANSS Т1 1 ,183 ,291*

PANSS T2 ,183 1 -,846**

Δ PANSS ,291* -,846** 1
Социо-демографски характеристики
Възраст -,462** ,073 -,348*

Пол (мъже) ,162 -,003 ,101
Несемейни ,381** ,212 -,026
Остро отделение ,380** ,242 ,449**

Параноидна шизофрения ,010 ,275 -,300*

Вид използвани ресурси в Т1 и Т2
Психиатрични хоспитализации в Т1 ,223 ,261 -,172
Психиатрични хоспитализации в Т2 ,038 ,079 -,087
Дневен стационар в Т1 ,030 ,180 -,111
Дневен стационар в Т2 ,277 ,024 ,113
Психиатрични спешни посещения в Т1 ,029 -,284* ,304*

Психиатрични спешни посещения в Т2 . . .
Грижи в общността в Т1 -,162 -,040 -,050
Грижи в общността в Т2 -,087 -,150 ,092
Психиатрични амбулаторни прегледи в Т1 -,300* -,026 -,117
Психиатрични амбулаторни прегледи в Т2 ,074 -,131 ,120
Психотропни лекарства в Т1 -,380** ,309* -,435**

Психотропни лекарства в Т2 ,081 ,012 ,029
Соматични хоспитализации в Т1 -,102 -,109 -,008
Соматични хоспитализации в Т2 -,175 ,190 -,370**

Соматични спешни посещения в Т1 ,030 -,006 -,060
Соматични спешни посещения в Т2 -,094 ,253 -,354*

Соматични амбулаторни прегледи в Т1 -,414** -,063 -,136
Соматични амбулаторни прегледи в Т2 -,188 -,085 -,003
Соматични медикаменти в Т1 -,186 ,188 -,228
Соматични медикаменти в Т2 ,086 ,149 -,127
Контакти със съдебна система и полиция в Т1 ,251 ,222 -,139
Контакти със съдебна система и полиция в Т2 ,062 ,089 -,039
Финансова помощ от близки в Т1 ,089 ,347* -,259
Финансова помощ от близки в Т2 ,087 ,489** -,465**

Извънредни разходи в Т1 ,081 -,011 ,030
Извънредни разходи в Т2 ,016 ,082 -,072
Неформални грижи в Т1 ,089 -,025 ,123
Неформални грижи в Т2 ,024 ,475** -,420**

ТЕЛК в Т1 -,253 ,316* -,487**

ТЕЛК в Т2 -,154 ,349* -,452**

Безработни в Т1 -,118 ,501** -,535**

Безработни в Т2 -,016 ,487** -,468**

*. Статистически значима корелация с p<0.05; **. Статистически значима корелация с p<0.01 
. Не може да бъде изчислено, защото едната променлива е константа (0).
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Обсъждане 

Изследването демонстрира значимата промяна, която настъпва в използването на здравни и нездравни 
ресурси преди и след провеждане на ефективно лечение (ΔPANSS e 31±20, p<0,001). Оценката касае не самото 
болнично лечение, избрано за началото на проучването, а цялостното лечение преди и след постъпване за 
стационарно лечение. Обхващането на периоди от една година преди и една година след хоспитализацията и 
липсата на контрол върху използваните ресурси вкл. по време на самата хоспитализация позволява намаляване 
на ограничението, че пациентите са набирани само от един университетска клиника и приближава максимално 
изследването до реалната клинична практика.

След ефективно проведено лечение намалява статистически значимо делът на използвалите психиатрични 
и соматични хоспитализации, психиатрични спешни посещения и контакти с полицията и съдебната система. 
Статистически значимо нараства делът на използвалите психотропни лекарства (вкл. атипични антипсихотици 
и депо-лекарства). Неформалните грижи и отсъствието от работа за работещите пациенти и близки намаляват, 
а се повишава се делът на получаващите ТЕЛК и социално подпомагане. Промяната в използваните ресурси 
е от хоспитализации, спешност, полиция, индиректни загуби и неформални грижи към амбулаторни прегледи 
и социални грижи. Значимо по-високия дял на голяма част от изследваните здравни ресурси преди лечение е 
основание да се приеме, че изследвания на разходите, проведени само с амбулаторни пациенти  значително 
да подценяват разходите и бремето на боледуването по време при шизофрения при влошаване 17. Високия дял 
неформални грижи, полагани от близки, потвърждават данните за голяма степен на въвличане на семейството 
като своеобразен заместител на институциите, а намаляването на бремето на грижите след ефективно проведено 
лечение е основание за включването на близките в оценката за ефективността на психиатричното лечение 4,8,9.

Структурата на използваните здравни ресурси приблизително се запазва преди и след лечение, но 
преди постъпването най-голям дял от общата вариация на данните се обяснява от болнично лечение, контакти 
с полиция и липсващи амбулаторни психиатрични прегледи, докато при проследяването най-голям е приносът 
на амбулаторното лечение. СЗО предоставя препоръките за оптимално разпределение на здравните и социални 
услуги при лечение на психичните заболявания във вид на пирамида с цел най-добро използване на здравните 
ресурси и най-добри здравни резултати 15.

Фиг. 7. Пирамида на СЗО за оптимално разпределение  на ресурсите за лечение на психични заболявания.

Съпоставянето на получените данни с пирамидата показват някои сходства и различия. 

−	 най-голям дял и в двете времена на изследване имат неформалните грижи 

−	 в изследването следващите по дял контакти са със специализирана вторична здравна помощ (амбулаторен 
психиатър и психотропни медикаменти), последвани от общопрактивуващ лекар (за разлика от пирамидата 
на СЗО)

−	 най-малък дял в изследването имат дневните грижи в общността (за разлика от пирамидата на СЗО)

Макар данните от анализа да демонстрират ефективност след болнично лечение,  значителен дял (40%) 
от изследваните пациенти са постъпвали в психиатрична болница в периода от 1 година преди настоящата 
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хоспитализация, 60% са посещавали амбулаторен психиатър в последните 3 месеца, а 75% са приемали 
психиатрични медикаменти в последния месец, но въпреки това се е наложило да бъдат хоспитализирани. 
Настоящата хоспитализация, в комбинация с последвалото нарастването приема на психотропни лекарства, вкл. 
депо и амбулаторните психиатрични прегледи са основание за съмнение в ефективността на извънболничната 
психиатрична помощ преди постъпването и пораждат въпроса дали по-добра извънболнична помощ би успяла да 
предотврати хоспитализацията 17 . За отговор на този въпрос са необходими допълнителни анализи за разходите 
и ефективността на различните видове психиатрично лечение, но настоящият анализ демонстрира отчетливо 
разликата в ресурсите при неефективност на лечението (резултатите при психиатрично влошаване и необходимост 
от хоспитализация) и при ефективност на лечението (при проследяването). 

 Данните от корелационния анализ са потвърдителни за изследванията, че острота на протичането (млада 
възраст, постъпване в остро отделение) и несъдействие (липса на амбулаторно проследяване, неприемане на 
пеихотропни медикаменти) са свързани с по-висока психопатология при хоспитализацията, докато данните за 
хроничност (получаване на ТЕЛК, безработица, неформални грижи и издръжка от близки) корелират по-висока 
психопатология извънболнично и по-малка промяна след лечение.

 В заключение, лечението на шизофрения е ефективно по отношение на редукция на психопатологията на 
пациентите и ефективно проведеното лечение е свързано с по-благоприятни социо-демографски характеристики 
на пациентите и вид на използваните здравни/нездравни ресурси.
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Депресивно-песимистичен	реализъм:	Ролята	на	афективността	в	
динамиката	на	рационалното	мислене	при	депресията
Петър Димков
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 

Депресията се характеризира с класическата триада забавен мисловен процес, абулия и дистимия. 
Друга характерна черта за депресията е руминация. Руминацията представлява проникване в съзнанието 
на минали събития, тяхното многократно премисляне, съпроводено с  преживяване на негативни емоции и 
неспособност за волево спиране на процеса. Класическото разбиране за руминацията и забавения мисловен 
процес е, че те са негативни находки в клиничната картина и подлежат на терапевтично интерфериране. В 
настоящата статия се предлага алтернативната хипотеза, подкрепена от научни и философски факти, че 
руминацият,а или нареченият от нас депресивно-песимистичен реализъм, имат всъщност позивитни ефекти и 
представляват, макар и странен, способ за адаптация към стресови ситуации.   

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(2):129-140. 
Ключови думи: депресия, песимизъм, реализъм, руминация, философия на емоциите, философия на 

психиатрията, екзистенциални чувства, парадокси при депресията, житейска депресия.  

Depressive-pessimistic	realism:	Role	of	affect	over	dynamics	of	
rational thinking in depression
Petar Dimkov
South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad

 Depression is characterized by the classical triad of a delayed process of thought, abulia and dysthymia. 
Another feature of depression is rumination. Rumination is a penetration in the field of consciousness of past events, their 
multiple reflections, accompanied by a negative emotional experience and an inability to voluntarily stop the process. 
The classic understanding of rumination and the delayed thought process is that they are negative findings in the clinical 
picture, and are subject to therapeutic interference. The article proposes an alternative hypothesis, backed by scientific 
and philosophical facts, that rumination or what we call depressive-pessimistic realism, actually has positive aspects and 
represent, albeit strange, a means of adaptation to stressful situations.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(2):129-140. 
Key words: depression, pessimism, realism, rumination, philosophy of emotions, philosophy and psychiatry, 

existential feelings, paradoxes in depression, life depression.

Въведение
 

2001 23; Ratcliffe, 2005 28; Dunn et al., 2006 9; Salmela, 
2011 37; Scarantino, 2010 40, 2014 41). Рационализмът 
се опитва да атрибутира пълновластие на разума, 
като изцяло игнорира темата за афективността при 
мисленето: мисленето е обективно, емоциите и 
настроението са субективни [1]. Имануел Кант също 
пише за афективността: „афектът […] действа като 

[1] Срв. с: Ленин – „[…] без човешки емоции никога не е имало, няма и не може да има човешко търсене на истината“ (цит. 
в: Popov et al., 1990: 111-112 27) и Енгелс – „[…] волята се определя от страстите“ (цит. в: Popov et al., 1990: 111 27).

Философията на емоциите, като част от 
философията на ума (Philosophie des Geistes), има 
своите представители сред класиците, като например 
Спиноза (1677/2001) 43, Декарт (1978) 5 и Хюм 
(1988/2003) 20, но започва да се развива лавинообразно 
едва през миналия XX век и началото на настоящия 
XXI век (напр. Frijda, 1988 10 , 2010 11; Nussbaum, 
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водно течение, което скъсва бента: страстта – като 
поток, който дълбае все по-дълбоко леглото си... 
Където има много афект, там има малко страст... 
Афектите са честни и открити, страстите, наопаки, 
лукави и прикрити“ (цит. в: Arnaudov, 1978: 94 3). 
Кант не посвещава съществена част от работата си 
на афективността, като тя е засегната само в неговото 
произведение „Антропология от прагматично 
гледище“. Все пак, остава изцяло загърбен, 
незасегнат и неповдигнат проблемът за влиянието 
на настроението и емоциите (афективността) върху 
динамиката, посоката, дълбочината и интензитета на 
мисловния процес. Именно този проблем, разгледан 
от перспективата на философията на психиатрията 
на депресиите (депресивно-песимистичен реализъм 
или мисленето на депресивно болния), представлява 
фокусът на настоящото изложение.  

Философски	теории	за	емоциите

В последно време се лансира т. нар. 
мотивационна теория за емоциите [2] (Scarantino, 
2014 41), като се набляга на мотивационния компонент 
в тях. Съществуват и две алтернативни теории: 
когнитивна теория и перцепторна теория. 

Според когнитивистката или 
интелектуалистката теория за емоциите 
(Nussbaum 2001 23; Trifonov, 2001 46; Scarantino, 2010 

40) последните могат да се разглеждат като когнитивен 
(интелектуален) процес, в който се извършва оценка 
на постъпваща сензорна аферентна информация 
и в зависимост от оценката възникват определени 

емоции с различна валентност, интензивност и 
продължителност.

Представителите на перцепторната теория 
за емоциите (Dunn et al., 2006 9; Salmela, 2011 37) 
пък поддържат становището, че емоциите са това, 
което ние възприемаме като тяхна (физиологична) 
манифестация [3] – например повишаване на 
сърдечната честота, кръвното налягане и т. 
н. В миналото са били са лансирани и други, 
психологични теории, като биологизаторската теория, 
психоанализата на Зигмунд Фройд, бихевиоризма 
(Trifonov, 2001: 144 46).  

Психология	на	емоциите

От психологията е известно, че емоциите 
са отражение на обективната действителност, под 
формата на комбинация от сигнал и мотивация 
под формата на импулс или действеност, те са 
едновременно и преживяване, и отношение, докато 
настроението е фонът, на който възникват емоциите, 
като психически феномени емоциите и настроението 
„кодират“ отношението или значимостта на 
динамиката и промените за индивида, както на 
околната, така и тези от въртешната соматична среда 
(Hristozof et al., 1989: 13 19; Popov et al., 1990: 110-124 

27; Trifonov, 2001: 144-161 46; Piseva et al., 2005: 88-
89 25; срв. с: Kant, 1798/2006: 149-182 21). Емоциите 
по правило са неинтенционални, безобектни 
съдържания на съзнанието (Dimkov, 2017 8), напр. 
тревожността или радостното настроение.  

Таблица	1. Дефиниции на термините емоция, чувство и настроение.

(1) Емоциите повлияват мисленето и неговата динамика, дейсвайки като импулс за 
действие (или бездействие), като техния източник са естествените потребности на 
човека; емоциите са конкретни.

(2) Чувствата имат за източник висшите материални и духовни потребности, те са 
обобщение на ситуативно проявили се емоции, характеризиращо се със структурна 
комплексност. 

(3) Настроението като пролонгирано чувство/емоция е не толкова интензивно, но пък е 
дълготрайно, привидно безобектно (неинтенционално) и също така включва в себе си 
застъпен мотивационен. 

[2] Срв. с Popov & Ovcharov (1983: 229-230 26): „Емоциите и мотивациите са близкородствени. Емоциите могат да 
служат като мотиватори и мотивациите могат да предизвикват емоции. […] Между мотивация и емоция не може да се 
тегли рязка черта. Все пак под мотивация се разбират причини за целенасочено поведение на животноито, произтичащи от 
вътрешни за организми промени в хормоналния статус и т. н. Под емоция се разбира вътрешно състояние, предивзвикано от 
външни за организма причини и което не води задължително до някакво определено, характерно поведение“.

[3] Соматични (телесни) маркери. Somatic marker hypothesis представлява хипотеза, лансирана от Antonio Damasio. Далечен 
предшественик на Damasio се явява самият Чарлс Дарвин (1872), използвайки термина външноизразени средства вместо 
соматични маркери (цит. в Trifonov, 2001: 147 46). 
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Всеки би се съгласил, че в лошо настроение 
работата не върви, докато в приповдигнато такова, 
работата „спори“: „Всички психически процеси са 
зависими от настроението. Настроението се отразява 
върху работоспособността на човека, може да 
увеличава или намалява възможностите за качество 
и ефективно изпълнение на дейсността. Това се 
дължи на неговия дифузен характер, на липсата 
на насоченост към определен обект“ (Popov et al., 
1990: 121 27; акценти в оригинала). Нещо повече, 
„[…] емоциите изпълняват своеобразна функция на 
„гравитационно поле“, в което протичат процесите 
на възприятие, мислене, памет и т. н.“ (Piseva et al., 
2005: 88 25).         

Афективност	и	динамика	на	мисленето

Защо например при меланхоличното 
настроение възникват астенични и отрицателни 
емоции и мисленето е наситено с песимизъм? Влияят 
ли се изобщо мислите от афективноста като цяло 
и като частен случай при депресията, и, ако да,  до 
каква степен и как? Рационализмът инспирира със 
своя безграничен оптимизъм в силата на разума. Не 
се ли основава, обаче, последният върху афективен 
тон, един пространствено-психичен ландшафт, 
който настроението всъщност представлява? Без 
съмнение, когнитивните операции стоящи в основата 
на мисловния процес могат да бъдат натурализирани 
(научно обяснени) и така обективно обосновани. 

Все пак, именно мотивационният компонент 
в емоциите, изобщо афективността като цяло, влияе 
не толкова върху съдържанието на мисловния процес 
и неговите операции, а по-скоро върху неговата 
насоченост и динамика; по подобен начин влияят и 
т. нар. екзистенциални чувства (фоновата структура 
на съзнанието). Това означва, че ако за машината 
такава субективна характеристика не съществува, то 
за човек афективността задължително ще ограничи 
обхвата на възможностите за насоченост и динамика 
на мисловния процес, като в най-първичния си вид, 
инстинктивния, афективността изцяло елиминира 
мисленето и междинната връзка във веригата 
възприятие-мисъл-действие се пропуска, като се 
остават само възприятие-действие или действие-
реакция. От една друга страна, позитивните 
емоции са свързани с мотивационното поведение 
на „консумация“, докато негативните такива са 
свързани с поведение на „бягство или борба“ (fight 
or flight), с възможност за поява на затормозеност 
(„замръзване на място). По този начин, негативните 
емоции значително или изцяло скъсяват движението 
във веригата възприятие-мисъл-действие, за сметка 
на втората част на веригата. В един трети аспект, 
позитивните емоции засилват „присъствието“ в 
сегашния момент, както и свободната и продуктивна 
фантазия, докато негативните (вкл. афектите) 
инхибират продуктивната фантазия и въображението, 
могат да доведат до липса на съзнание или „загуба на 

ума“, сливане със сегашния момент или „заклещване“ 
в него, с относителна ограниченост (стеснение) на 
съзнанието (tunnel vision). 

Наличието на позитивни и негативни емоции, 
чувства и настроения е генетично (ендогенно) 
и екзогенно обусловено (влияния от средата). В 
частност, позитивните емоции водят до задоволение 
и получаване на възнаграждение. Генетичната 
предопределеност в този конкретен случай е 
следната: „Едновременното дразнение на център 
на наказанието и на център на възнаграждението 
има за резултат пълното потискане на ефекта от 
дразнението на центъра на възнаграждението. С 
други думи, центровете на наказанието и болката 
доминират над центровете на възнаграждението 
и удоволствието, нещо лесно обяснимо от 
еволюционна гледна точка“ (Popov & Ovcharov, 1983: 
226 26; акцент мой). 

Нужно е да се поясни следното. Емоциите 
представляват фазов (краткотраен) мозъчен феномен, 
докато настроението се основава на тонична 
(дългротрайна) активност на мозъка. Така, наистина, 
бягството при смъртна опасност би ни спасило 
живота, но в днешния свят на човека тази примитивна 
функция на биологията е социално подчинена и 
следователно функционално изменена. В един по-
общ план, при здравия човек позитивното настроение 
и позитивните емоции окупират значителната част 
от преживелищното богатство на човека. Като 
мотивации и нагласи те стимулират творческото и 
продуктивното мислене, въображение и фантазия. 
Обратно, негативните емоции заемат другата 
крайност: “Силните чувства обаче, „афектите“, 
настъпват бързо и по най-определен повод, траят 
късо, стестняват обема на съзнанието и по правило 
затъмняват разума, като парализират в някои случаи 
волята” (Arnaudov, 1978: 93 3). 

Генеза	на	понятието	депресивно-
песимистичен	реализъм

Общи	бележки

Депресивитетът се явява своеобразно 
преживяване за човека. Лаическата представа 
презентира депресията като съставена само 
от негативни елементи, напр. психомоторна 
ретардираност, меланхолно настроение, абулия 
(безволие). Една народна поговорка гласи: „Който е 
болен – да се лекува, който е здрав – да работи“. Така, 
по един манипулационен начин, депресивитетът се 
прекратява насила, както става напр. при прилагането 
на  психофармака. Тук се засяга важния въпрос за 
същността на депресивитета: функционално или 
дисфункционално е това състояние? Как то трябва да 
се третира, ако е функционално? От общата медицина, 
например, е известно, че патологично повишената 
температура е изцяло дисфункционална и трябва 
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да се третира медицински задължително. В случая 
с депресията, ако тя е дисфункционална реакция на 
организма, наистина едно медикаментозно лечение 
в комбинация с психотерапия би било добър избор, 
но, ако депресията представлява функционално, 
макар и привидно патологично [4], състояние, то 
неговото машинално третиране само с психофармака 
и без психотерапия би било гибелно: „От средство 
за придобиване на устойчивост, сигурност и 
независимост медикаментът се превръща не само в 
неизбежна „патерица“, но и във властник, робуването 
на когото е не по-малко тежко, отколкото робуването 
на самата болест. Оттук до наркоманното привикване 
разстоянието е късо“ (Temkov & Kirov, 1976: 310 45; 
срв. с: Andrews & Thomson, 2009: 644-645 2 [5]). В 
този случай, астеничните емоции и настроение ще 
преминат в стенични такива и то по един напълно 
биохимичен начин. Психотерапията би трябвало да 
се прилага и да притежава равен терапевтичен статут 
с психофармакотерапията [6].          

Същност	 на	 понятието	 депресивно-
песимистичен	реализъм

Въвеждам понятието депресивно-
песимистичен реализъм да обозначава такова 
състояние на духа, при което, на фона на меланхолно-
депресивно настроение с доминиращ песимизъм, 
възниква мисловен процес, характеризиращ се с 
изострена аналитичност и склонност към решаване 
на тежки житейски, най-вече социални, проблеми. 

Депресивно-песимистичният реализъм 
по своята същност представлява една гранична 
ситуация: познание отвъд вътрешността на 
ситуацията не е възможно (Jaspers, 1919/1990 14, 
1932/1970 15; Fuchs, 2013 12). Като стил мислене, 
депресивно-песимистичният реализъм би могъл да 
се класифицира като модифициран, неординарен 
и своеобразен мисловен процес (срв. с: Dimkov, 
2016 7). Депресивно-песимистичният реализъм 
преставя депресията като функционално и 
адаптивно състояние. Понятието е инспирирано 
от следните източници: (1) психиатричния термин 
„житейска депресия“ (Hristozof et al., 1987: 143 

18), (2) волунтаризма на Артур Шопенхауер 
(Schopenhauer, 1818/2000 42), (3) психопатологичните 
парадокси при депресията (Tashev, 1979: 115-123 

44), (4) депресията, разглеждана като функционално 
състояние – депресията като адаптация към анализ 

на сложни проблеми (Andrews & Thomson, 2009 2) 
и (5) промените в екзистенциалните чувства при 
депресията и последиците от това (Paskaleva, 2011 24; 
Ratcliffe, 2005, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2012, 2013, 
2016 28 – 35; Jacobs et al., 2015 13). Понятието депресивно-
песимистичен реализъм се явява наследник на 
пледирането към по-интензивното прилагане и 
внедряване на психотерапия при лечението на 
депресиите. 

 Хипотеза	 за	 аналитично-руминативното	
мислене	 като	 адаптивна	 функция	 на	 феномена	
депресия

В този дух, хипотезата за аналитично-
руминативния функционален характер на 
депресията (Andrews & Thomson, 2009 2) представя 
последната като адаптивен процес, в който, чрез 
прилагането на мисловен процес, характеризиращ се 
с аналитичност и руминация, се проясняват и може 
би разрешават сложни, най-вече социални, проблеми. 
Дълбочината на руминацията е в пряка зависимост от 
тежестта на депресивния епизод, а самите сиптоми 
и синдроми, както на леките, така и на тежките 
форми на депресия, могат да бъдат положени в 
един континуум (Andrews & Thomson, 2009: 624 

2). Меланхолията и депресивитетът предразполагат 
към аналитично по стил мислене, особено 
ефективно при решаване на сложни проблеми, които 
дефакто са довели до възникването, клиничното и 
субклиничното манифестиране на самата депресия 
и до „прибягването“ към аналитично мислене, като 
„средство за разрешаване на проблема“: 

„Депресията предизвиква промени в 
телесните системи, като ефектите от това са 
подобрение на аналитичното руминиране чрез 
ограничаване на дезинтеграцията […] депресивният 
афект: (а) активира неврологични механизми, 
които промотират контрола на вниманието, което 
предоставя информация, свързана с наличния 
проблем, приоритетен достъп до ограничените 
процесни ресурси и превръща депресивната 
руминация в „неканен гост“, персистираща и 
резистентна към разсейване, руминация, трудна 
за потискане; (б) предизвиква анхедония, която 
намалява жеманието за мислене и ангажиране с 
хедонистични дейности, които могат да прекъснат 
всяка дейност, свързана с решаването на наличния 
проблем; и (в) промотира психомоторни промени, 

[4] Или както се изрязява Holbach (цит. в: Milev et al.,1971:69 22): “Патологията не е безпорядък, а [един] особен порядък”.

[5] „Ако депресията представлява адаптация за стимулация към анализ на даден проблем, тогава защо някои хора биха се 
опитвали да я избегнат?“ (Превод мой).
 
[6] Известно е, че комбинирането на психофармакотерапия и психотерапия е най-ефективното лечение на неврозите 

(Temkov & Kirov, 1976: 312 45); при депресиите водещо място в началото играе психофармакотерапията, но в един по-
напреднал план се преминава към все по-интензивна психотерапия. Наистина, беше открито, че прилагането на когнитивно-
поведенческа терапия (CBT) за лечение на депресия има равен ефект с този на психофармака (Antidepressiva) по отношение 
на динамиката на мозъчната активност на избрани мозъчни области при депресията в посока норма  (Roiser et al., 2012 36). 
Не бива да се изключва и положителното влияние и на автогенния тренинг (Hristozof et al., 1987: 272-277 18).
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които намаляват излагането на дразнения, които биха 
могли да прекъснат мисловния процес (напр. желание 
за социална изолация, липса на апетит)” (Andrews & 
Thomson, 2009: 622 2; превод мой).  

В своята статия Andrews и Thomson 
разглеждат най-вече невро-когнитивните механизми 

Накратко, екзистенциалните чувства 
„притежават две отличителни характеристики [...] те 
представляват начини, по които личността намира 
себе си в света и в присъствието на други хора, 
което оформя цялостното преживяване, мисленето 
и активността [...] те са [...] почувствани [вчувствани 
феномени] [...] те със сигурност не са „телесни 
чувства“, тъй като те изграждат фоновото 
чувство за принадлежност към света, а не толкова 
съзнанието за това как стоят нещата по отношение 
на тялото на индивида“ (Ratcliffe, 2012: 28 33; превод 
и акцент мои).  

При депресията, специално, преживявания, 
включващи изменения в екзистенциалните чувства 
и настроение, се описват главно с метафоричен език 
(Ratcliffe, 2009b 31; Paskaleva, 2011 24). Така, мисловният 
процес при депресията се повлиява не само от 
наличните емоции и настроения (меланхоличност), 
но и от „начина, по който личността намира себе си в 
света“ (In-der-Welt-Sein), т. е. от т. нар. екзистенциални 
чувства и настроения. Споменават се още: намаление 
или липса на практическа и афективна привързаност 
към обективния свят, което поражда чувството на 
липса, вкл. липса на чувство [8], като са възможни 
и парадоксални феномени; съществува наличие 
на проблеми при промяна на гледната точка, вкл. 
и представяне на бъдещето или миналото, като се 
повлиява възможността за поддържане на наратив или 
лична история (Ratcliffe, 2016 35); депресивно болният 

Таблица 2. Парадокси при депресията (Andrews & Thomson, 2009: 623 2; превод мой).

1) Депресията се характеризира с нарушения в концентрацията, но и с персистираща руминация 
(„преживяне“). 

2) Депресията влошава ефективността при редица когнитивни тестове, но също така промотира вид 
аналитично мислене, което всъщност подобрява познанието по време на различни видове тестове. 

3) Различните по вид манипулации за предизвикване на депресия имат различни ефекти върху 
познанието. 

4) Предшестващ депресивен епизод подобрява точността при редица тестове, докато същевременно я 
влошава при други. 

5) Антидепресантите подобряват познанието при пациенти с предшестващ депресивен епизод, докато 
влошават ефективността при тестове, изследващи вигилитета и работната памет при контроли. 

6) Прекъсване на депресивната руминация („преживяне“) подобрява депресивната симтоматика, но при 
систематично прекъсване се наблюдава удължава продължителността на депресивните епизоди. 

7) Депресивно-руминативните стилове на мислене има различно дългосрочно влияние върху 
депресивните симптоми.    

на този тип мислене; настоящата статия поема в 
посоката към афективността: тя има за предмет 
депресивно-песимистичния реализъм при депресията 
като мисловен процес, а за обект – ролята, влиянието 
и статус на афективността при този мисловен процес.  

Екзистенциалните	 чувства:	 Фоновата	
структура	на	съзнанието

Новост във философията на емоциите 
представлява феноменът на т. нар. „екзистенциални 
чувства“ (Ratcliffe, 2005 28, 2012 33), сходен с термина 
„настроение“ (Stimmung) на Мартин Хайдегер 
(Ratcliffe, 2009а: 182-183 30). Настроението не се 
преживява като обект и следователно то е безобектно, 
неинтенционално преживяване (Paskaleva, 2011: 51 

24). При депресията се предполага, че симтоматиката 
се влияе от статуса на редица екзистенциални 
чувства (Paskaleva, 2011 24; вж.: Ratcliffe, 2009a 30, 
2009b 31). В този ред на мисли, M. Ratcliffe пише: 
“[…] това, което се наблюдава при депресията е, най-
малкото, частична промяна във фоновото чувство 
на принадлежност към света” (Ratcliffe, 2009b: 232 

31; превод и акцент мои). Такива са чувства са напр. 
чувството за реалност, за оживеност, за сливане със 
ситуацията, за напрежение и т. н. Екзистенциалните 
чувства принадлежат към фоновата структура 
на преживяването, те по същество са субективен 
преживелищен елемент: тези чувства „ни предоставят 
чувство за действителност на света и ситуирането 
на личността в последния“ (Ratcliffe, 2008: 3 29; 
превод и акцент мои). Екзистенциалните чувства се 
явяват фон и за афективността [7], като по този начин 
повлияват възникването и динамиката на афективни 
преживявания, напр. хиперемоционалността 
(Paskaleva, 2011: 84 24). 

[7] Класификация на екзистенциалните чувства, които се наблюдават при депресията, на базата на изследване на 
разкази от депресивни пациенти, може да се намери в: Paskaleva (2011: 60-61 24).

[8] Срв. с Tashev, 1979: 116-117 44, парадокс № 4.



134

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(2).

е „заключен“ в настоящето, той преживява изменения 
в чувството за ход на времето (Ratcliffe, 2009b: 230 31); 
светът, като съставен от потенциални възможности 
за взаимодействие, постепенно губи своя смислен 
облик (Paskaleva, 2011: 79 24); налице е проблем с 
достъпа не само до афективна информация, но и 
до всякаква информация – налице е генерализиран 
информационен дефицит, но е възможно и 
възникването на информационно наводнение (Sass & 
Pienkos, 2014a 38). Увредено е и усещането за обект-
субектното отношение: разстоянието между тях 
по правило се увеличава при депресията – светът 
се дистанцира от субекта. Наистина, например, 
чувствената, както и емоционалната атмосфера при 
депресията, е изменена – налице са дереализация и 
деперсонализация, както и т. нар. „налудно настоение“ 
(Jaspers, 1959/1997: 98-104 17; Sass & Pienkos, 2014a 

38, 2014b 39; вж. Anderson, 2009 1 и Ratcliffe, 2013 

34). Изменението обаче е строго количествено, а 
не качествено, докато екзистенциалните чувства 
се класифицират като качествени феномени. При 
депресията е налице и „трагична атмосфера или 
настроение“ (Jaspers, 1952: 46 16). В този ред на 
мисли, общо казано, емоциите, независимо от 
своята валентност, стимулират мисленето, като при 
отрицателните емоции може да възникне и мисловен 
блокаж; екзистенциалните чувства, от друга страна, 
ефектират мисленето, като променят неговата 
посока, наред с неговото съдържание – налице е 
качествено изменение. Разделението на промяна 
в преживяването (например деперсонализация 
и дереализация) и промяна в съдържанието на 
преживяването (например халюцинация) се явява 
една друга дихотомия (William James, цит. в: Ratcliffe, 
2009b: 229-230 31). Първото представлява структурата 
на преживяването (Кантовия наглед), докато второто 
просто неговото съдържание (сетива).     

Житейска	депресия

Що се отнася до т. нар. житейската 
депресия, то тя е състояние, при което „видимо 
липсват изразени психотравми, но при нея в 
продължение на дълго време, като се започне от 
юношестката възраст се натрупват почти невидими 
разочарования, засягащи интимни области от 
човешката психика: доверие в справедливостта, 
доверие в определени лица, разочарования при 
интимни преживявания, разочарование от самия 
себе си. При болния липсва външно картината на 
угнетеното депресивно състояние, лиспва чувството 
за малоценност и за вина […] налице е просто едно 
външно поведение на смирение. Макар и да изглежда 
весел, жизнен, общителен, при откровен разговор 
болният, който обикновено се явява по друг повод, 
съобщава, че животът му е безсмислен и че за него 
не е трудно дори да сложи край на живота си, ако 
не е семейството, ако не са децата, ако той все още 

не е необходим на някого […] житейската депресия 
кристализира като че ли в единна песимистична 
философия, която извира дълбоко от душата, 
понякога наглед немотивирано и за самия болен” 
(Hristozof et al., 1987: 143 18; акцент мой). По своята 
етиопатогенеза, клинична картина и патоморфоза, 
като нозологична единица, житейската депресия 
се явява лек вариант на тежкия депресивен епизод 
и следователно може да бъде класифицирана като 
лек до умерен депресивен епизод, който с времето 
е изкристализирал под формата на своеобразни 
черти на характера; аналитично-руминативното 
мислене, следователно, не е спирало и буквално се 
е споило с характера на личността; то вече „извира 
дълбоко от душата“. Както при тежката депресия, 
така и при житейската депресия, депресивният стил 
на мислене се характеризира още с наличнието на 
своеобразни психопатологични парадокси, някои от 
тях с епистемологичен характер (парадокси №: 5, 9, 
10, 12).    

Психопатологични	 парадокси	 при	
депресията

Депресията се характеризира с редица 
психопатологични парадокси (Tashev, 1979: 115-123 44), 
наред с невро-когнитивните такива. Просветлеността 
на депресивно болния се състои в това, че той „знае 
истината за себе си и за света“. Истината е такава, че 
депресивно болният предприема суицидни действия 
и нерядко успява да извърши самоубийство или пък да 
„избави“ и своите близки (разширено самоубийство). 
Какво всъщност кара депресивно болният да достигне 
до такова просветление, което обаче вещае един 
фателен край? Не бива обаче да се забравя, че – както 
бе споменато по-горе, при депресията е възможно да 
се появи невъзможност за въобразяване на бъдещето 
или миналото, като по този начин възниква едно 
„заклещване“ в сегашното; нещо повече, дори и това 
сегашно е, като че ли „ограбено“ от съдържание 
и потенциални възможности. От друга страна, 
екзистенциалните чувства като фонова структура 
на съзнанието, т. нар. предрефлективно съзнание 
(вж. Dimkov, 2017 8), повлияват афективността 
и мисловния процес: най-вече по отношение на 
неговата посока, но също така и по отношение 
на неговото съдържание. При депресията самият 
мисловен апарат не е увреден, по-скоро съдържанието 
на мисълта е подменено, поради влиянието на 
горепосочените фактори, и затова мисълта води до 
необикновени съждения и разсъждения. Наличните 
психопатологични находки поставят ограничение 
върху наличието и актуализирането на потенциални 
възможности в света; по този начин мисленето на 
депресивно болния е строго ограничено, но само 
привидно, то е фокусирано върху разрешаването на 
сложни житейски проблематики. 
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Таблица 3. Психопатологични парадокси при депресията (Tashev, 1979: 115-123 44).

1) Болният е здрав.

2) Психично болният се очертава като соматично болен.

3) Депресивно болният се страхува, че ще заболее психично. 

4) Безчувственият страда – anaesthesia dolorosa psychica, „живи мъртви“ – безчувствие по отношение на 
положителните емоции. 

5) Помраченият е просветлен – „аристократично спокойствие на всезнаещ“ – „Депресивно болният 
обаче знае истината за себе си и това самопознание го извисява над другите като му дава чувство на 
спокойствие и превъзходство на всезнаещ […] И какво по-възвишено чувство от това да се чувстваш 
над тайните на живота и над тайните на собствения живот!“. 

6) Невинният е виновен. 

7) Желаещият смъртта се страхува от смъртта. 

8) Нищожният изисква уважение и обич. 

9) Знаещият е безпомощен – „Депресивно болният импонира дори със своята „мъдрост“. Той самият се 
чувства „просветлен, разбрал тайните на живота […] И в същото време този „знаещ“ аристократ на 
духа се намира в безизходица, от която не може да излезе сам“.

10) Потиснатият е агресивен – „И за да избегне по-продължителни и вечни мъки, той [депресивният 
пациент] се самоубива […] Той самият е толкова виновен, че неговата смърт няма да бъде 
достатъчно изкупление за престъпленията му“.

11) Можещият не може. 

12) Смъртният е безсмъртен – „За безнадежно страдащия смъртта е избавление, но за депресивно 
болния това благо е отказано, той ще бъде безсмъртен, но не за да се радва и наслаждава, а пак, за 
да се мъчи […] От никъде няма надежда. Никой не може да промени нищо. Дори и смъртта, която 
поставя край на всички несгоди и мъки, и тя няма да донесе необходимото успокоение, защото за 
него не ще има смърт. Той ще бъде безсмъртен, за да се мъчи вечно“.

Абсурдният	 човек	 в	 един	 абсурден	 свят:	
Албер	Камю

Именно тук е мястото да припомним най-
важния въпрос за философията според Албер 
Камю: въпроса за самоубийството и абсурдността 
на съществуването, света и мястото на човека в 
тях (Camus, 1982: 99-191 4). „Смисълът на живота 
е най-неотложният въпрос […] В известен смисъл 
да се самоубиеш е както в мелодрамата – да се 
разкриеш. Това означава да признаеш, че си 
надмогнат от живота, че не го разбираш“ (ibid.: 102-
103), пише Камю. За него, ако светът е абсурден, 
безсмислен, то човек е свободен да отнеме живота 
си, който също принадлежи към абсурдните обекти 
в заобикалящия го свят: „[…] самоубийството се 
превръща в разрешаване на абсурда“ (ibid.: 104); 
човешкото битие е не по-малко абсурдно от битието 
на света като цяло. Абсурдността като качество на 
съществуването е характерна за екзитенциализма. 
Нещо повече, въпреки че самоубийството, като 
изход, е потенциално актуализириуема възможност, 
то обратното, оставането в живота гарантира, че 
„[…] абсурдният човек кара да замлъкват всички 
идоли […] Самата борба на порива към върховете е 
достатъчна, за да изпълни човешкото сърце. Трябва 
да си представяме Сизиф щастлив“ (ibid.: 191). Все 
пак, самоубийството не изглежда да е правилното 
решение (срв. с: Dimkov, 2015: 121-122 6). 

Песимизъм,	 меланхолия,	 негативното,	
воля,	 нещото	 само	 по	 себе	 си	 и	 нищото:	
Волунтаризмът	на	Артур	Шопенхауер

Артур Шопенхауер, съвременник на 
Хегел, последовател на Кант, известен със своята 
песимистична философия, един от бащите на 
волунтаризма, наред с Ницше, относително самобитен 
философ, пише върху въпросите за същността на 
човека като воля за живот, отричането на волята за 
живот като спасение от света на песимизма, щастието 
и страданието. 

За Шопенхауер волята за живот се стреми 
към създаването и поддържането на живота; 
последният, обаче, зад булото на волята за живот, се 
разкрива като илюзорен и изпълнен със страдание. 
Отричането на волята за живот тогава се явява 
като възможно спасение за човека от ситуацията 
на неговото съществуване. Радостта и щастието се 
обявяват за ефимерни, хипнотизиращи и упойващи, 
а тъгата и страданието – за реални, изтрезвяващи, 
осветляващи и разтърсващи. Самоубийството, от своя 
страна, парадоксално се явява като утвърждаване 
на волята за живот. За Шопенхауер, единственото 
решение представлява отричането на волята за 
живот. Подобно на света на Камю, при Шопенхауер 
светът също е абсурден и затова единственото 
рационално решение е неговото напускане, но не 
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чрез самоубийство, а чрез практикуване и следване 
на аскетични и подобни на аскетичните принципи, 
както при някои религии, в очакването на смъртта.   

В следващите редове, без да се прибягва 
до дискусия, ще бъдат последователно цитирани 
главните части от философията на страданието и 

песимизма на Шопенхауер (Schopenhauer, 1818/2000: 
714-740; 758-814 42). По този начин, ще се предостави 
на читателя възможността за директно запознаване 
с оригинала и извършването на индивидуален 
херменевтичен анализ на цитатите в духа на 
тематиката на настоящата статия.   

Таблица	4.	Подбрани цитати от втория том на „Светът като воля и представа“ на Шопенхауер, подредени по възходящ 
ред, според номера на страницата.

i.	 Този инстинкт унищожава безгрижието, веселостта и невинността, които биха съпровождали едно чисто 
индивидуално съществуване, внасяйки в съзнанието неспокойство и меланхолия, а в живота – злопоуки, грижи и 
беди. Ако обаче, както се вижда от редките изключение, истинктът бъде потиснат доброволно, това означва, че волята 
се връща, следвайки пътя си. Тя се разтваря в индивида и не отива одвън него. Наистина това може да се осъществи 
само чрез болезнено насилие, извършвано от индивида върху самия него. Но извърши ли се, съзнанието си възвръща 
безгрижието и веселостта на индивидуалното съществуване, и то в по-висша степен. С удовлетворяването на този 
най-силен от висчки влечения и желания инстинкт е свързана появата на едно ново съществуване (ibid.: 714). 

ii.	 Така волята за живот примамва и се вмъква в живота. Но влезе ли в него, тогава мъката влече след себе си 
престъплението, а престъплението – мъката. Ужаси и опустошение изпълват сцената (ibid.: 715).

iii.	 Тя [волята за живот] се е отчуждила дотолкова от самата себе си, че не познава вече своя произход […] и сега вече се 
ужасява, застанала на гледната точка на чистото, невинно познание (ibid.: 718).

iv.	 Пробудила се от нощта на безсъзнателност към живот, волята се открива като индивид в един безкраен и безграничен 
свят сред безброй индивиди, всички умиращи, страдащи, блуждаещи. И сякаш преминала през някакъв страшен 
сън, тя бърза да се върне към старата съзнателност […] и всяко удовлетворено желание ражда ново. Нито едно 
удовлетворение, възможно в този свят, не би могло да задоволи достатъчно нейните желания, да сложи край на 
възделенията й и да запълни бездънната пропаст на сърцето […] какво удовлетворение получава обикновено човек 
в различнните случаи. Най-често – единствено запазването на живота си, за което воюва всекидневно с неспирни 
усилия, вечни грижи и в борба с нуждата, а в перспектива го чака смъртта […] Животът се оказва непрекъсната 
измама както в малките, така и в големите неща. Обещае ли нещо, не удържа обещанието си, ако само за да покаже 
колко нищожно е било желанието. Така оставаме излъгани ту в надеждата си, ту в предмета на нашето желание. Ако 
животът даде нещо, то е само за да си го вземе обратно (ibid.: 720).

v.	 Тази непрекъсната измама и постоянно разочарование, както и цялото устройство на живота са по-скоро предназначени 
и разчетени да събудят у нас убеждението, че нищо не заслужава сремежите, постъпките и борбите ни, че всички 
блага са нищожни и светът е изцяло бранкрутирал, а животът представлява сделка, не покриваща разноските си – с 
крайната цел волята ни да се отвърне от живота (ibid.: 721). 

vi.	 Следователно поуката, която всеки черпи от живота си се състои общо взето в това, че обектите на неговите желания 
се оказват непрекъснтато измамни, колебливи и понякога изчезват, така че те носят повече мъка, отколкото радост, 
докато накрая не рухне цялата почва, върху която са изградени, и не се унищожи самият живот на човека – последно 
предупреждение, че всичките му сремежи и желания са били безсмислени, погрешни (ibid.: 722). 

vii.	 [Ние] усещаме болезнено отсъствието на насладите и радостите, но страданията, дори и да не се появят след като 
дълго време са ни измъчвали, не ни липсват непосредствено, а най много си спомняме съзнателно в мисълта си за тях. 
Единствено страданията и лишението могат да се усещат положително и затова сами съобщават за присъствието си, 
докато благополучието има винаги отрицателен характер. Ето защо не съзнаваме трите най-големи блага на живота – 
здраве, младост и свобода – докато ги притежаваме, а едва когато ги изгубим, защото и те са отрицателни […] В същата 
степен, в която се увеличават удоволствията, се намалява възприемчивостта към тях. Привичното не ни доставя вече 
наслада. Именно поради това възприемчивостта към страданието се увеличава, тъй като отпадането на привичното 
се усеща болезнено. Следователно чрез притежанието расте мярката на необходимото и с това и способностите да 
се усеща страданието  […] Часовете минават толкова по-бързо, колкото по-приятно сме ги прекарали и толкова по-
бавно, колкото по-мъчителни са били те, защото страданието, а не насладата е положителното и присъствието му се 
усеща […] [Ние] се чувстваме най-щастливи, когато най-малко забелязваме съществуването си, от което следва, че 
би било добре изобщо да не съществуваме (ibid.: 723; айцент мой).

viii.	 Трябва не да се радваме, че светът съществува, а по-скоро да тъжим […] Но тъй като нашето състояние е нещо, 
което по-добре да го нямаше, всичко около нас носи следи от това така, както в ада всичко мирише на сяра. Всичко 
е несъвършено и измамно, всичко приятно е смесено с неприятното, всяка наслада е само полвинчата, всяко 
удоволствие води само до своя край, всяко облекчение ни изправя пред нови трудности, всяко средство, помагащо 
ни при нашите всекидневни и всекичасни нужди, ни изоставя и отказва повече да ни служи, стъпалото, върху което 
стъпваме, се счупва толкова често под нас, дори злополучията, големи и малки, са стихията на нашия живот (ibid.: 
725-726; акцент мой).

ix.	 Каквото и да се казва, най-щастливият момент на щастливия човек е все пак моментът на заспиването, както и най-
нещастният – моментът на събужданието […] Именно защото се чувстват нещастни, хората не могат да понасят вида 
на мнимото щастие на други. Който се чувства щастлив в момента, иска да направи щастливи и всички край себе си 
[…] (ibid.: 727; акцент мой). 
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x.	 Човешкото съществуване съвсем не прилича на подарък и притежава напълно характера на договорен дълг. Изискването 
този дълг да се плати се явява в образа на обусловените от това съществуване належащи потребности, мъчителни 
желания и безкрайни нужди […] Нашето съществуване не прилича на нищо така много, както последствията от едно 
прегрешение и достойно за наказание желание (ibid.: 729; акценти в оригинала).  

xi.	 И този свят, тази арена на измъчени и изплашени същества, които живеят само за да се изяждат едно друго, където 
всяко хищно животно е живият гроб на хиляди души и чието самосъхранение е верига от безброй случаи на 
мъченическа смърт, където заедно с познанието расте и способността да се усеща болка, достигаща у човека най-
висшата си степен, и то толкова по-висока, коолкото по-интелигентен е той – този свят искат да го нагодят към 
системата на оптимизма и да го представят като най-добрия между всички възможни светове! Крещящ абсурд! (ibid.: 
730; акцент в оригинала).

xii.	 Истината обаче е, че възникването на самия човек е дело на неговата свободна воля и следоватлено е едно с 
грехопадението. Ето защо заедно с essentiа и existentia на човека е бил извършен първородния грях, чиято последица 
са всички други грехове (ibid.: 760).

xiii.	 И действително като цел нашето съществуване не може да се посочи нищо друго освен познанието, че би било 
по-добре да не съществуваме. Тази истина обаче е най-важна от всички други истини и затова трябва да се изрече, 
колкото и да противоречи на нашия европейски начин на мислене (ibid.: 761; акцент мой).  

xiv.	 А най-малко ще се страхува да не би смъртта да го превърне в нищо онзи, който е разбрал, че сега вече е нищо и 
затова той не е съпричасстен със собственото си индивидуално явленение, тъй като познанието сякаш е изгорило 
и унищожило волята му, така че у него не е останала никаква воля, тоест никакво желание за индивидуално 
съществуване (ibid.: 766).

xv.	 […] нещото само по себе си, в корена на всички същества, тогава добродетелната постъпка е моментно преминаване 
през точката, постоянното завръщане към която е отричането на волята за живот (ibid.: 767) […] едно празно място в 
познанието, именно точката, където по необходимост се прекратява всяко познание (ibid.: 768; акцент мой). 

xvi.	 Светият дух е решителното отричане на волята за живот (ibid.: 793) […] [той, светият дух, е] именно отричане на 
волята поради собственото, дълбокото изживяно страдание, следователно не само поради възприемането на чуждото, 
така че да опознаем нищожността и плачевността на нашето съществуване (ibid.: 794; акцент мой).

xvii.	 Съществува едно вродено заблуждение, а именно, че сме родени да бъдем щастливи. Вродено ни е, тъй като съвпада 
с нашето съществуване и цялто наше същество е само негова перифраза, дори тялото ни е негова проекция: нали 
сме само воля за живот, а последователното удовлетворение на всичките ни желания е онова, което си представяме 
под понятието щастие […] И докато не се замисля много по въпроса, човек се чувства само измъчван в тази 
действителност, за мислещия към мъката от действителността се прибавя още и теоретичното недоумение защо 
един свят и един живот са създадени само за да бъдем щастливи, отговарят толкова малко на целта си […] И все пак 
човек може да се опита да препише вината за личното си неблагополучие ту на обстоятелствата, ту на собствената си 
лоша съдба или пък на неумението си, но може и да разбере, че всички те са действали заедно. Това обаче не променя 
нищо в резултата, а именно: истинската цел в живота не е постигната (ibid.: 799; акценти мои).

xviii.	 […] радостите и удоволствията, макар и постигнати, сами по себе си са измамни и не водят до онова, което са 
обещавали, не задоволяват сърцето, а накрая и съпровождащите ги или възникващите от тях неприятности най-
малкото ги отравят. Обратно, болките и страданията се оказват много реални и често превишават очакванията ни. 
Размишленията […] показват, че колкото повече страда, толкова по-скоро човек ще достигне истинската цел в живота, 
а колкото по-щатливо живее, толкова повече тя се отдалечава от него (ibid.: 800; акцент мой).

xix.	 […] скоро животът ни получава трагически характер, благодарение на което се освобождаваме от волята за живот, 
чийто израз е всяко индивидуално съществуване. И действително страданието е процес на очищение, който единствен 
в повечето случаи придава святост на човека, тоест връща го от лъжливия път на волята за живот (ibid.: 801; акцент 
мой).

xx.	 Смъртта е резултатът, резюмето на живота или събраната сума, посочваща изведнъж цялата поука, която животът ни 
е давал поотделно и на части, а именно, че всичките стремежи, чието явление е животът, са били напразни, суетни 
и противоречиви и че освобождаването от него е спасение […] човечеството е единствената степен, на която воялта 
може сама да се отрече и да отвърне напълно от живота. На волята, която не се отрича от самата себе си, всяко 
раждане дава нов вид и различен интелект, докато човек не осъзнае истинския характер на живота и не престане да 
го желае (ibid.: 803; акценти мои). 

xxi.	 Жаждата за удоволствия изчезва заедно със способността те да се изпитват. Поводтът за силни желания, фокусът на 
волята, половото влечение угасва най-напред. Така човек изпада в състояние, подобно на състоянието на невинност 
преди развитието на гениталната система. Изчезват илюзиите, представляващи разните химери като най-желателни 
блага и тяхното място сега се заема от познанието за нищожността на земните блага (ibid.: 804; акцент мой).

xxii.	 […] целта на индивидуалната воля, насочена към някаква въображаемо щастие в едно ефимерно, съноподобно, 
измамно съществуване, където по отношение на миналото щастието и нещастието нямат значение, а настоящето се 
превръща всеки миг в миналото […] целта на съдбата, видимо насочена към разрушване на нашето щастие и по този 
начин умъртвяване на волята ни и унищожаване на илюзията, [е] която ни държи прикована към този свят (ibid.: 805; 
акцент мой).
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Заключение

Обобщавайки гореизложеното, би могло да 
се каже: въпреки че депресивно-песимистичният 
реализъм като стил на мислене води до идеята за 
извършване на самоубийствени действия, това е само 
негативният аспект на този вид реализъм; всъщност 
при добро стечение на обстоятелствата, напр. 
правилно психотерапевтично и фармакотерапевтично 
ръководство, депресивно-песимистичният реализъм 
би довел до положителен край на депресивния 
епизод чрез повлияване на спънките по пътя към 
излекуването, т. е. наличието на сложни, най-вече 
социално обусловени проблеми, които благодарение 
на аналитичността и поддържането на когнитивен 
минимум, могат да бъдат адекватно изтълкувани, 
„решени“ и значително пояснени [9]. 

В епистемологичен аспект, от една страна 
депресията се разкрива като функционална адаптация 
към решаване на сложни проблеми, а от друга – 
като разкриваща скритото в света посредством 
динамиката на депресивно-песимистичния реализъм 
като стил на мислене и афективността статус. В 
онтологичен аспект, депресията предоставя богата 
феноменологична картина на болестта, като редица 
преживявания и механизми повлияват динамиката 
на мисловния процес при това разстройство. В 
етичен аспект, въпреки че достига до идеята за 
самоубийството, депресивният пациент все пак се 
отърсва от булото на радостите, удоволствията и 
удовлетворенията, като вижда света по-адекватно, 
по-обективно, изпълнен с по-дълбок смисъл. От 
философска гледна точка, като цяло, депресията 
изпълнява ролята на функцията „смяна на 
мирогледите“, която възниква при практикуването на 
депресивно-песимистичното мислене.    
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Идентификация	на	смесените	афективни	състояния
Райна Мандова
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В една част от пациентите с голям депресивен епизод (ГДЕ) се откриват повече или по-малко 

субсиндромални манийни /хипоманийни симптоми. Наличието на такива симптоми може да има важно 
прогностично значение не само за диагнозата, но и за лечението на тези пациенти. В  МКБ-10 тези 
субсиндромални състояния не са залегнали, но новият наръчник DSM-5 ги кодира  със спецификатор „ смесени 
черти“ , който се отнася за епизоди, покриващи критериите за ГДЕ и при които се откриват някои манийни 
/ хипоманийни симптоми, непокриващи диагностичния праг за разгърнат епизод от обратната полярност. 
Същият спецификатор може да се приложи при пациенти с наличие на надпрагов (разгърнат) маниен или 
хипоманиен епизод, при които се откриват единични депресивни симптоми. Този спецификатор се прилага в 
нарастващия процент от пациенти, които принадлежат към фенотипа, характеризиращ смесицата от 
манийни и депресивни симптоми, едновременно или последователно проявени, при един и същ пациент в рамките 
на един епизод.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(2):141-147. 
Ключови думи: Смесена  депресия, смесен епизод, биполярна, смесена мания

Identification	of	mixed	affective	states
Raina Mandova
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Varna

Part of the patients with a major depressive episode (MDE) experience co-occurring subsyndromal hypo/manic 
symptoms. ICD 10 does not cover these subsyndromal states, but as this presentation may have important prognostic 
and treatment implications, the DSM–5 codified a new nosological entity, the “mixed features specifier,” referring to 
individuals meeting threshold criteria for an MDE and subthreshold symptoms of (hypo) mania or to the individuals 
with syndromal mania and subthreshold depressive symptoms. This specifier is applied to the increasing percentage of 
patients who belong to the phenotype that characterizes the mixture of manic and depressive symptoms simultaneously 
or sequentially manifested in the same patient within one episode.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(2):141-147.. 
Key words: Mixed depression, mixed state, bipolar, mixed mania

Въведение

В последното издание на Диагностичния 
и статистически наръчник DSM-5  е добавен 
спецификатор „със смесени черти“, чрез 
който се кодират нови нозологични категории, 
характеризиращи подпрагови хипоманийни / манийни 
симптоми, които се появяват по време на епизод, 
който покрива критериите за голям депресивен 
епизод. Тези епизоди могат да принадлежат  към БАР 
1, към БАР 2 или към РДР 1.

Въвеждането на спецификатор „ със смесени  черти“ 

отразява все по-широко застъпеното схващане, че  афективните 
разстройства  могат  да  бъдат  разглеждани като спектър, 
започващ  от  чистата  униполярна депресия, през различните 
комбинации на манийни, хипоманийни и депресивни симптоми, 
които варират значително  по степен и клинично присъствие , и 
стигнем  до  чистата  мания. 2–6.

Ако трябва да степенуваме изразеността 
на симптомите от обратната полярност, бихме 
подредили континуума на афективните състояния по 
следния начин:
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Фигура 1.Спектър на афективни разстройства според DSM-5. Афективните разстройства могат да бъдат представени като спектър от чиста униполярна 
депресия без хипоманийни симптоми, по целия ход на спецификаторът със смесени черти, до надпраговата мания.

Вероятно едно от най-големите 
предизвикателства в разпознаването на смесената 
депресия или  депресивните смесени състояния е 
въпросът как да оптимизираме лечението на тези 
пациенти, при които се появяват подпрагови манийни 
или хипоманийни симптоми по време на ГДЕ.

Въпреки че има много наръчници за лечение 
на биполярна депресия, рекурентна депресия и 
биполярна мания, както и за поддържащо лечение на 
афективни разстройства, доскоро беше известен само 
един наръчник за лечение на състояния, отговарящи 
на спецификатора “със смесени черти“ – ГДЕ, по 
време на който се откриват подпрагови манийни 

/ хипоманийни симптоми (Florida Best Practice 
Psychotherapeutic Medication Guidelines for Adults 
[2015]) 7–19.

Всъщност, всички терапевтични препоръки, 
разработени преди публикуването на DSM-5, които 
включват предложения за лечение на смесени 
състояния, се отнасят за тази относително малка 
група пациенти, които покриват едновременно 
диагностичните критерии за депресивен и маниен 
/ хипоманиен епизод едновремнно и просто 
причисляват смесените състояния към разгърнатия 
маниен епизод по отношение на терапевтичното 
овладяване 20.
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След публикуването ан DSM-5 през 2013 
г, възприета бе идеята, че клиницистите трябва да 
следват съществуващите препоръки за лечение на 
БАР или РДР, без да се съобразяват с наличието на 
спецификатора „със смесени черти“. Вероятно това 
се дължи на схващането на много терапевти, че 
смесените характеристики по време на епизода са 
временно явление, което се овладява чрез лечение 
на основното афективно разстройство. Така или 
иначе, депресията със смесени характеристики се 
различава значително от чистите депресивни епизоди 
не само като клинична презентация в сравнение с 
големия депресивен епизод, но не е специфична 
нито за БАР, нито за РДР. Няма единодушно мнение 
дали откриването на смесени характеристики 
променят диагнозата на разстройството към някой 
от субттиповте на БАР, или е възможно допускането, 
че някои манийни или хипоманийни симптоми, 
съществуващи по време на ГДЕ в рамките на РДР не 
променят диагностичната принадлежност.

Настоящата статия представя адаптираните 
препоръки на група от експерти в областта на 
афективните разстройства, които се фокусират върху 
епизодите със смесени характеристики, независимо 
от диагностичната им принадлежност, в съответствие 
с разбирането на DSM-5.

Едно важно уточнение, което трябва да 
бъде направено е, че в описанието на епизод със 
смесени характеристики в DSM-5 са изключени 
припокриващите се симптоми от двете полярности 
– раздразнителност, отвлекаемост, безсъние и 
психомоторна ажитация, тъй като тези симптоми 
са част от клиничната характеристика и на двете 
полярности.

Изключването на тези припокриващи се 
симптоми повишава диагностичната специфичност, 
защото при повечето пациенти, отговарящи на 
спецификатора „със смесени характеристики“ се 
откриват и тези симптоми. Все пак, рискът депресията 
със смесени характеристики да бъде неправилно 
диагностицирана и лекувана като чиста униполярна 
депресия е далеч по-голям, отколкото униполярната 
депресия да бъде сбъркана с такава със смесени 
характеристики 21–31.

Оценка	на	смесените	състояния

Оценката на смесените състояния се 
извършва, като първо се оценяват критериите за 
голям депресивен епизод и след това се оценява 
спецификатора за смесени черти

DSM–V	критерии	за	голям	депресивен	епизод.

Депресивно настроение или анхедония / намален интерес както и четири или повече от 
следните:

Тегло / промяна в апетита

Нарушения в съня

Психомоторна ажитация / ретардация

Уморяемост

Вина, безполезност

Нарушена концентрация

Мисли за смърт или самоубийство

Може да е част от униполярна депресия, БАР 1, БАР 2 депресия.
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DSM–5	диагностични	критерии	за	спецификаторът	„със	смесени	черти“ 1

Пълните критерии за голям депресивен епизод и поне три от следните (хипо) манийни 
симптоми през повечето дни на настоящия или последния депресивен епизод.

Повишено, раздразнително настроение

Повишена самооценка или грандиозност

По-приказлив от обичайно

Полет на идеите или субективно усещане за препускащи мисли

Повишена енергия или целенасочена активност

Повишено или ексцесивно увлечение по рискови или удоволствени преживявания с 
потенциално опасни последствия

Понижена нужда от сън (да бъде разграничавана от инсомния)

Може да бъде част от рекурентна или БАР 1 или БАР 2 депресия.

Огромно противоречие съществува дали 
DSM-5 е в състояние да улови напълно многообразието 
и сложността на смесените състояния, както и 
до каква степен критериите, които са въведени 
за спецификатора „със смесени черти“, могат да 

отдиференцират коморбидни разстройства или 
състояния като гранично личностово разстройство, 
посттравматично стресово разстройство, употреба на 
ПАВ или разстройство с дефицит на вниманието и 
хиперактивност 29,32.

Не-	DSM–5	 диагностични	 критерии	 за	 смесена	 депресия(припокриващи	 се	 симптоми) 
2,21–23,25,29

Алтернативни на гореизброените диагностични критерии са обсъждани и предложени. 
Тези критерии се фокусират върху най-често срещаните симптоми на смесените 
състояния като:
Раздразнителност
Напрежение, тревожност
Отвлекаемост
Психомоторна ажитация
Препускащи, ускорени мисли
Ранна или междинна инсомния
Нерешителност, колебливост
Гняв
Разговорливост
Емоционална лабилност, плачливост
Вътрешно напрежение
Мисловно предъвкване
Импулсивност

Рисково поведение
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Тези алтернативни диагностични критерии 
за депресия със смесени черти наблягат на още една 
важна оценка. Има ли пациентът фамилна история за   
разстройство от биполярния спектър 33–35.
Винаги да се разпитва с повишено внимание за 
фамилна история или за симптоми на (хипо)мания при 
всеки пациент с голям депресивен епизод.

Да се разпитва в детайли за състояния и 
заболявания, които са често коморбидни с биполярно 
разстройство ,например мигрена, тревожност, 
ПАВ, пристъпно преяждане, ADHD. Въпреки, че 
коморбидност с гореизброените заболявания може да 
бъде наблюдавана и при униполярна и при биполярна 
депресия, данни от епидемиологични и клинични 
изследвания потвърждават, че са по-често срещани 
при БАР 2 и подрастващи 17,36–39.

Диференциална	диагноза

Прогнозата на депресия, едновременно 
съществуваща със субсиндромна (хипо)мания е 
значително по-лоша от тази на униполярната или 
биполярната депресия без смесени характеристики 
26,40.

Относително малко (около 13–20 %) от 
пациентите с униполярна депресия със смесени 
характеристики ще покрият диагностичните 
критерии за БАР 1 или БАР 2.

С цел да бъдат избягвани лечения които биха 
влошили симптомите на (хипо)мания при пациенти с 
голям депрсеивен епизод със смесени характеристики 
(напр. монотерапия с антидепресанти), или за да 
се предотврати развитието на резистентност към 
използваните медикаменти, или за да се избегне 
развитието на провокирани от лечнието афективни 
обръщания е от изключително значение да се 
разграничи колкото е възможно по-рано в хода на 
епизода чистата униполярна депресия от тази със 
смесени черти 40–45.

Едно от основните диференциално 
диагностични предизвикателства е да се отграничи 
гранично личностово разстройство с униполярна 
депресия от депресивен епизод със смесени 
характеристики. Голяма част от находките са общи 
между дете диагнози.

ГДЕ с вредна употреба на ПАВ може да 
даде фалшиво положителни резултати и да наподоби 
в голяма степен депресивен епизод със смесени 
черти. Много прецизна детекция на хипо(манийните) 
симптоми, както и събирането на прецизна 
лонгитудинална история може да бъде важен 
ориентир в диференциално-диагностичен план 46.

Депресията	със	смесени	характеристики	често	се	асоциира	с:

Семейна история на заболявания от биполярния спектър
Самоубийства
Мания, провокирана от антидепресанти
Бързо циклиране
Ранно начало на разстройството
Продължителен ход на заболяването
Лоша прогноза
Тежка депресия
Резистентност към антидепресанти
Женски пол
Коморбидност с тревожност
Коморбидност с употреба на ПАВ
Разстройства на импулсния контрол
Има няколко скали за оценка на наличието и степента на изява на (хипо)манийни симптоми:
Bipolar Depression Rating Scale (BDRS) 47

Hypomania Interview Guide (HIG) 48, 49

Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) 50

Clinically Useful Depression Outcome Scale with DSM–5 Mixed (CUDOS–M) 51

Hypomania Checklist (HCL–32) 33, 52

Mood Disorder Questionnaire (MDQ) 53
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Един вероятен подход към диференциалната 
диагноза е оценяването на различни фактори, които 
са по-вероятни за биполярна депресия, отколкото 
за униполярна. Нито един от тези фактори не е 
патогномоничен за биполярното разстройство, но 

натрупването на повече характеристики е основание 
за клинициста да бъде особено внимателен в 
поставянето на диагноза униполярна депресия, 
вместо разстройство от биполярния спектър.

Анамнестични	данни

Семейна история на биполярно разстройство

Ранна възраст на поява на първия епизод

Повече афективни епизоди

Пост-родилна депресия

Чести хоспитализации

Рязко начало на депресивния епизод

По-тежки депресивни епизоди

Терапевтична история

Лош терапевтичен отговор на антидепресанти

Хипомания предизвикана от антидепресанти

Симптоми

Психотична депресия

Атипични симптоми на депресия

Импулсивност

Агресия

Враждебност

Субсиндромални (хипо)манийни симптоми

Вредна употреба на ПАВ

Трябва да бъдат изключени коморбидни 
състояния, които фенотипно се припокриват със 
смесените характеристики на епизода на депресия, 
или могат да доведат до вторична (хипо)мания. 

Все пак някои вторични причини, напр.
злоупотреба с ПАВ могат да бъдат по-чести при 
пациенти с биполярна, отколкото с униполярна 
депрсеия.

Злоупотреба с ПАВ (ако е коморбидност, 
афективният епизод ще предшества и значително 
ще надвишава по времетраене състоянието на 
интоксикация или абстиненция).

Някои медикаменти (напр, L-dopa, кортико-
стероиди, стимуланти).

Органични	 увреди	 (По-вероятни при по-
възрастни пациенти или след травма на глава)

−	 Инфекции (ХИВ, сифилис, др);
−	 Мултиплена склероза;
−	 Tравма на главата;
−	 Заболявания на щитовидната жлеза.

Циклотимен темперамент, нарцистично 
личностово разстройство и гранично личностово 
разстройство могат да бъдат свързани с поява на 
ажитирана или тревожна депресия.

Ажитираната депресия (голям депресивен 
епизод с психомоторна ажитация) е отделна форма 
на смесена депресия, защото често възниква заедно с 
сдруги симптоми на хипомания 22,27. 
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Десет	годишно	проспективно	проследяване	на	деца	с	
хиперкинетично	разстройство	с	нарушение	на	вниманието	във	
Варна	област.
Петър Петров 
Медицински университет – Варна, Катедра по Психиатрия и медицинска психология
МБАЛ “Света Марина” – Варна, Клиника по Детска психиатрия

Хиперкинетичното разстройство с нарушение на активното внимание (ХРНВ) е често срещано 
разстройство в детска възраст, което води до нарушение в академични възможности, психично здраве, 
функциониране и качество на живот на пациентите. Персистирането на симптомите на нарушение на 
вниманието и в по-малка степен на хиперактивност / импулсивност при настоящото изследване, при средна 
възраст на извадката над 21.5 години, потвърждава тезата, че разстройството персистира и  в зряла възраст, 
и повдига сериозни класификационни, здравни и социални проблеми свързани с това. В хода на изследването бяха 
открити и някои културални, административни и други особености, които дават една донякъде по-различна 
картина от литературните данни и някои хипотези.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(2):148-154. 
Ключови думи: хиперкинетично разстройство, нарушение на вниманието, прогнза.

 

A	ten-year	prospective	follow-up	of	children	with	hyperkinetic	
disorder	with	attention	deficit
Petar Petrov
Medical University – Varna, Department of Psychiatry and Medical Psychology
General Hospital “St Marina” – Varna, Clinic of Pediatric Psychiatry

Hyperkinetic disorder with attention deficit (HDAD) is a common disorder in childhood, resulting in impairment 
in academic abilities, mental health, functioning and quality of life of patients. The persistence of attention deficit and 
lesser hyperactivity / impulsivity in this study, with an average age of over 21.5 years, confirms that the disorder persists 
in adulthood and raises serious classification, health and social problems related issues. Some cultural, administrative 
and other peculiarities have also been found in the course of the study, which propose a somewhat different picture than 
the literary data and some hypotheses.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(2):148-154. 
Key words: hyperkinetic disorder, attention deficit, prognosis.

Хиперкинетичното разстройство с 
нарушение на активното внимание (ХРНВ) е най-
често срещаното разстройство, засягащо нервно-
психичното развитие в детска възраст, което води до 
нарушение в академичните възможности, психичното 
здраве, функционирането и качеството на живот на 
пациентите (Sciberras et al., 2009 12). През последните 
30 години бе натрупана внушителна база данни 
относно непосредствения ефект на разстройството 
върху поведението, емоциите и възможностите за 
справяне. Парадигмата, предполагаща постепенно 
отшумяване на симптомите на хиперактивност, 
импулсивност и нарушение на активното внимание 
в юношеска възраст, отдавна не е актуална и въпреки 
това има проведени много малко значими изследвания 
за дългосрочния ефект на разстройството върху 

живота на децата, диагностицирани с ХРНВ. 
Първото контролирано лонгитудинално проучване 
на хиперактивни деца е проведено в началото на 
70-те години на миналия век. В това проучване са 
били включени 104 хиперактивни деца (определени 
тогава като неспокойни и с лоша концентрация 
у дома и в училище) между 6 и 12 години, които 
са оценявани през 5 години в продължение на 15 
години като резултатите при завършилите го 59% от 
участниците показват висок процент на персистиране 
на симптомите на хиперактивност, лоши академични 
резултати, социална дисфункционалност и наличие 
на психиатрични симптоми и разстройства 
(Weiss, Hechtman, 1993 13). Това проучване показва 
персистиране на симптомите на хиперактивност и 
нарушено внимание в късна юношеска и зряла възраст, 
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и връзката между наличието на ХРНВ в детството и 
нарушения в юношеството и зряла възраст, което е в 
контраст с общоприетите схващания по това време за 
бенигненост на разстройството. То е послужило като 
основа за последващи лонгитудинални проучвания, 
при които концепцията все повече се доближава 
до настоящите разбирания за разстройството и се 
оформят няколко основни домейна на проследяване в 
хода на развитието на деца диагностицирани с ХРНВ: 

o Персистиране на симптомите на 
хиперактивност, импулсивност и нарушение 
на вниманието в юношеството и зряла 
възраст;

o Повлияване на симптомите на разстройството 
върху физическото и психичното здраве в 
хода на развитието;

o Намалена академична успеваемост – 
свързана както с показания успех в началното 
образование, така и с достигнатото ниво на 
образование и квалификация;

o Нарушения в социалното функциониране;
o Неблагоприятни последици от ХРНВ 

свързани с криминални прояви, ранна 
бременност, злоупотреба с ПАВ, участие в 
ПТП;

o Ефект от провежданото лечение на 
разстройството;

o Социална цена на разстройството в зряла 
възраст. 

То е последвано от няколко мащабни 
лонгитудинални проучвания, които дават повече 
светлина върху проблемите, набелязани от канадското 
проучване. Стойността на добре структурираните 
лонгитудинални проучвания е в това да дадат 
отговор на въпроси, на които при крос-секционните 
изследвания това е невъзможно. На практика всички 
значими лонгитудинални проучвания, касаещи 
ХРНВ, не са много, като общият брой на включените 
в тях пациенти едва надминава 2000 в световен 
мащаб. Резултатите на някои от тях са обобщени 
в метаанализ (Faraone, Biederman, Mick; 2006 6), а 
последните значими данни са от 2016 година (Lahey 
et al., 2016 7; Roy et al., 2016 10). 

От всички разгледани и представени данни от 
проведени лонгитудинални проучвания при пациенти 
с ХРНВ може да бъде обобщено, че поне половината 
от диагностицираните в детска възраст пациенти 
ще продължат да имат значима част от симптомите 
на разстройството и в зряла възраст. Нещо повече, 
според данните от различните проучвания, между 
50% (Mannuzza et al., 1993 8) и 75% (Weiss, Hechtman, 
1993 13) отговарят на критериите за поставяне на 
диагноза ХРНВ в зряла възраст. 

ХРНВ се оформя като персистиращо 
разстройство в голям брой първоначално 
диагностицирани случаи. Все пак, оформят се 
две големи групи. При едната от тях се наблюдава 
сигнификантна редукция на симптомите на 
разстройството в хода на развитието (Sasser et al., 

2016 11) и в тази група има подгрупа пациенти, които 
достигат до състояние на ремисия от разстройството, 
каквато е описана в няколко проучвания (Lahey еt 
al., 2016 7; Barkley et al., 2008 2; Faraone, 2015 5). Тези 
данни напомнят идеята за редукция на симптомите 
и изчезване на разстройството в юношеска 
възраст. Съществуват обаче консистентни данни в 
проведените проучвания и за втората група – с данни за 
персистиране на симптоми и значителни нарушения, 
и негативни последици в ранна зряла възраст. Тази 
персистираща група се асоциира с наличието на 
повече и по-тежки симптоми на хиперактивност, 
за разлика от симптомите на нарушено внимание 
в детска възраст, както и с високи начални нива на 
агресия и поведенчески проблеми (Lahey et al., 2016 

7; Sasser et al., 2016 11; Owens, Hinshaw, 2016 9).

През 2006 година проведохме пъвото 
епидемиологично проучване за болестност от ХРНВ, 
репрезентативно за Варна област 1. Изследването бе 
проведено в два етапа. За пърия етап (скрининг) бе 
използвана едноетапна оценка на случаи съобразно 
районите на града и областта, проведена в държавни 
училища, в които няма селекция на постъпващите 
ученици, извършена при 2000 деца от двата пола 
между 7 и 14 години. Получени бяха 1912 коректно 
попълнени въпросници. Контингентът за втория 
етап бе формиран от скрининг-позитивните деца от 
първия етап и 50 съответстващи по пол и възраст 
контроли, при които бе проведено диагностично 
клинично интервю и психологично изследване за IQ, 
памет и активно внимание. 

Като инструмент в скрининговия етап на 
проучването бе използван ADHD Rating scale IV (Du 
Paul et al., 1998 4) – версия за учители и родители, като 
съответно бяха приложени критериите на DSM-IV за 
ХРНВ в детска възраст. При обработката на данните 
бяха включени само случаите с получени надеждно 
попълнени въпросници от двамата информанта. 
Скалата е апробирана и широко използвана както 
в множество проучвания в САЩ, така и в Европа 
(Dophner M, Steinhausen HC, Coghill D, Dalsgaard S, 
Poole L, Ralston SJ, Rothenberger A and ADORE Study 
group.; 2006 3).

Основен лимитиращ фактор на проучването 
бе изследването на деца в училищна възраст 
посещаващи училище, т.е. децата, които по някаква 
причина (включително ХРНВ или поведенчески 
нарушения) са отпаднали от образователния процес 
не са включени в извадката.
При провеждането на това проучване със съгласието 
на родителите бяха събрани личните данни на 
децата и родителите (не е анонимно), което позволи 
още тогава да бъде заложено проспективното 
проследяване на децата диагностицирани с ХРНВ 
спрямо контролна група.

В резултатите от проучването, използвайки 
родителите / настойниците и учителите като 
информанти (двама информанти) се получи резултат 
за болестност от ХРНВ – 5.91% (113 случая). Този 
резултат е много близък до публикуваните данни 
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от мета-анализ за болестността от разстройството в 
световен мащаб (Polanczyk G et al. 2007).

При изпълняването на поставените цел 
и задачи на проучването през 2006 година освен 
определянето на болестността, връзката и с някои 
наследствени и фактори на средата, разпределение 
по субтипове на разстройството, два от получените 
резултати ни направиха сериозно впечатление 
и те бяха основната причина да бъде проведено 
настоящото изследване: 

1. В получение възрастов срез на болестността 
при проучването не се забелязва сериозна 
тенденция за спад с увеличаването на 
възрастта на изследваните деца, което 
показва, че в хода на развитие не се получават 
данни за редукция на болестността. Това 
беше основния мотив да проследим какво 
се случва със симптомите на разстройството 
и след 14 годишна възраст.

2. От получените в проучването резултати се 
вижда значително по-високия процент деца 
оценени като имащи прояви на ХРНВ от 
страна на учителите в сравнение с родителите 
– 19.77% спрямо 10.77% при използване на 
данни само от един информант. Възможните 
причини за тази почти двукратна разлика 
са две : Свръхоценяване на симптоми от 
страна на учителите или подценяване 
(неглижиране) на симптомите от страна 
на родителите. По този начин се формира 
една група от 265 деца, за които учителите 
дават скрийнинг позитивен резултат, а те 
не страдат от ХРНВ. Важното в конкретния 
случай, че при едно по-масово скринингово 
изследване за разстройството, учителите се 
явяват основен информант за наличието или 
липсата на симптоми у децата, за да бъдат 
изпълнени изискванията на класификациите, 
симптомите на разстройството да се 
срещат в поне две различни среди на 
функциониране. Проследяването на тези 
резултати е важно за да бъде преценено в 
бъдеще използването на оценката от страна 
на учителите при следващи проучвания.

Настоящото проучване бе проведено през 
2017 година сред извадка от вече диагностицираните 
деца при проведеното епидемиологично проучване 
във Варна област. 

Цел: 
Оценка на динамика в симптоми при 

пациенти, диагностицирани с ХРНВ в детска възраст 
и откриване наличието на негативни последици 
(нарушения), свързани с разстройството в хода на 10 
годишно проспективно проследяване.

Задачи: 
1. Оценка на симптомите на хиперактивност, 

импулсивност и нарушено внимание при 
пациенти, диагностицирани с ХРНВ в детска 
възраст, и сравнение с получените при тях 
резултати преди 10 години.

2. Оценка на негативни последици (нарушения) 
свързани с разстройството (нисък успех, 
отпадане от училище, злоупотреба с ПАВ, 
чест травматизъм, ранна бременност, 
противообществени или криминални 
прояви) при 10 годишно проследване на деца 
страдащи от ХРНВ, в сравнение с контроли.

Контингент и методика:
В настоящото проспективно проследяване 

бяха включени само участници в пъвоначалното 
изследване през 2006-2007 година и според 
получените тогава резултати разделени на три 
кохорти:

1) Таргетна група – 113 деца, всички които 
бяха диагностицирани при изследването 
през 2006-2007 година с ХРНВ. Използвана 
е оценката на двамата информанти при 
първоначалното изследване и групата 
не е разделяна според субтиповете на 
разстройството получени тогава.

2) Контролна група 1 – 50 деца, които при 
изследването през 2006-2007 година са 
били скрийнинг негативни и според двамата 
информанти използвани в проучването, 
определни на случаен принцип от децата 
участвали в първоначалното изследване при 
спазване на изискването да отговарят по пол 
и възраст на разпределението на таргетната 
група.

3) Контролна група 2 (Обект на интерес) – 
50 деца (от 265), които при изследването 
през 2006-2007 година са получили много 
висок резултат (съпоставим с таргетната 
група) от страна на учителите като 
информант, но не са покрили критериите 
за скрининг позитивен резултат и не са 
диагностицирани с ХРНВ. Определни са на 
случаен принцип сред децата, участвали в 
първоначалното изследване и отговарящи 
на обекта на интерес, при спазване 
на изискването да отговарят по пол и 
възраст на разпределението на таргетната 
група. Тази група представлява интерес 
заради определяне на достоверността 
на учителските оценки при скрининг за 
разстройството в училищата.

Използвана за оценката на симптомите 
на ХРНВ по време на скрининга през 2006-2007 
година и по време на настоящото изследване бе 
ADHD Rating scale IV (ADHD RS-IV на Du Paul at all, 
1998 4) за домашни и училищни условия, с писмено 
разрешение на издателството, притежаващо правата 
върху скалата за целите на проучването и след 
превод на български език. Освен скалата за оценка 
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на симптомите, участниците, които приеха поканата 
за участие в настоящото изследване, попълниха 
Структуриран въпросник с демографска информация 
и включено писмено информирано съгласие за 
участие и Въпросник за негативните последици 
(нарушения) свързани с ХРНВ в хода на развитието 
(специално създаден за целите на изследването). 

За целите на настоящото проучване бе 
направена и статистическа обработка на някои 
резултати от получените оценки при първоначалното 
изследване през 2006-2007 година (Въпросник 
за родители Conners / Steinhausen в частта му за 
поведенчески проблеми и други), които тогава не са 
били предмет на целите и задачите на изследването.

Лимитиращ фактор по отношение на 
настоящото изследване се явява самооценката 
от страна на участниците в него на симптомите 

на ХРНВ и негативните последици, свързани с 
него. По литературни данни, при самооценка се 
получават занижени резултати както по отношение 
на презентираните симптоми, така и на нарушенията 
свързани с разстройството. На този етап използването 
на данни от регистрите на МВР (за криминални 
прияви и ПТП) и НЗОК (за посещения в спешни 
центрове и травматизъм) в рамките на подобно 
изследване у нас за потвърждаване на получените 
при самооценка резултати не е възможна. 

Първоначални резултати:
Бе направен опит за изследване на 

всички 113 деца, диагностицирани с ХРНВ при 
първоначалното изследване. Получени бяха данни от 
96, които бяха обработени статистически (Retention 
Rate 84.96%).

2006	год.	-	Възраст	на	июследваните	субекти
брой Мин. Макс. Средно Ст. отклонение

ВЪЗРАСТ
VALID N (listwise)

113
113

7 15 10.50 2.036

2017	год.	-	Възраст	на	июследваните	субекти
брой Мин. Макс. Средно Ст. отклонение

ВЪЗРАСТ
VALID N (listwise)

96
96

18 26 21.6146 2.06918

Резултатите по отношение на динамиката на симптомите на хиперактивност и импулсивност в хода на 
проследяването в таргетната група бяха следните:

2006	год.	-	Оценки	по	AHDV	RS	IV
брой Мин. Макс. Средно Ст. отклонение

Оценка	за	нарушено	внимание
Родител
Оценка	за	хиперактивност	Родител
Оценка	за	нарушено	внимание	
Учител
Оценка	за	хиперактивност	Учител
VALID N (listwise)

113

113
113

113
113

7

1
4

0

27

27
27

27

17.44

14.54
18.68

12.96

4.770

6.305
4.793

7.692

2017	год.	-	Оценки	по	AHDV	RS	IV
брой Мин. Макс. Средно Ст. отклонение

Оценка	за	нарушено	внимание
Оценител
Оценка	за	хиперактивност	
Оценител
VALID N (listwise)

96

96

96

4

0

22

18

13.56

7.49

3.766

3.430
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Резултати за контролната група бяха следните:

2006	год.	-	Оценки	по	AHDV	RS	IV
брой Мин. Макс. Средно Ст. отклонение

Оценка	за	нарушено	внимание
Родител
Оценка	за	хиперактивност	Родител
Оценка	за	нарушено	внимание	
Учител
Оценка	за	хиперактивност	Учител
VALID N (listwise)

1441

1441
1441

1441
1441

0

0
0

0

18

17
18

17

4.87

4.25
4.45

2.78

3.712

3.599
4.029

3.425

2017	год.	-	Оценки	по	AHDV	RS	IV
брой Мин. Макс. Средно Ст. отклонение

Оценка	за	нарушено	внимание
Оценител
Оценка	за	хиперактивност	
Оценител
VALID N (listwise)

49

49

49

0

0

15

9

4.64

3.11

3.922

3.112

Очертава се явна тенденция за 
значимо намаляване тежестта на симптомите на 
хиперактивност и импулсивност при таргетната 
изследвана група при повторната оценка след 10 
годишен период. На този фон симптомите на нарушено 
внимание остават със значителен интензитет и 
продължават да оказват сериозно влияние върху 
цялостното функциониране на пациентите с 
поставена диагноза ХРНВ в детска възраст при 
тяхното навлизане в юношеството и ранната зряла 
възраст. Въпреки тенденцията за значимо намаляване 
при оценката на симптомите на хиперактивност / 

импулсивност, дори след 10 годишно проследяване 
и при самооценка (лимитиращ фактор) те не 
достигат средните стойности на контролната група. 
Добавянето на трайно персистиращите симптоми 
на нарушено внимание в таргетната група формират 
значима част от факторите, водещи до формиране на 
негативните последици, свързани с ХРНВ.

Изследваните субекти от “Контролна 
група 2” бяха обединени с “контролна група” при 
оценката на рисковите фактори асоциирани с ХРНВ, 
защото в динамика показваха характеристиките на 
популацията без данни за ХРНВ.

 
Академични негативни последици:
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Отчита се много нисък процент на повтаряне на класове спрямо литературните данни за други европейски 
страни. У нас смяната на училище се очертава като “универсална мярка” за справяне с проблемите, което в 
практическата работа се наблюдава не само по отношение на ХРНВ, но и при поведенчески разстройства и други 
състояния.

Медицински / здравни негативни последици:

* Оценявана е декларирана от изследвания субект употреба повече от 2 пъти на ПАВ.
** Нараняване довело до счупване, медицинска помощ или хоспитализация.

Употребата на ПАВ в общата популация в 
юношеска възраст е достигнала такива измерения, 
че не може да бъде разграничена сигнификантно 
от таргетната група. В настоящото изследване не 
е оценявана зависимост и коморбидност поради 
ограничените ресурси. 

Шофирането често е подценявано като 
значима житейска активност на възрастния човек. 
В днешно време то оказва въздействие върху 
голяма част от аспектите на съвременния начин на 
живот. Свързано е с ходенето на работа, грижите за 
семейството, обрзование, социални ангажименти, 
пазаруване, забавления. Във всички тези сфери 
шофирането дава възможност за много по-голяма 
независимост, повече възможности и по-висока 
ефективност при изпълнението на всички задачи. В 
някои страни вече започва прилагане на рестрикции 
по отношение на шофиране спрямо пациенти с ХРНВ 
– още повече, че сегашните тестове за ПАВ отчитат 
и предписаните стимуланти прилагани за лечение на 
разстройството.

Заключение:

Оценена бе динамиката на симптомите на 
разстройството чрез използване на същия инструмент 
както и при първоначалното изследване – ADHD RS 
IV (Du Paul). Използвани бяха и двете субскали, за да 
се оцени очаквано различната динамика в симптомите 
на хиперактивност / импулсивност от една страна, 
и нарушение на вниманието от друга. Оцененото 
персистиране на симптомите на нарушение на 

вниманието и в по-малка степен на хиперактивност / 
импулсивност при настоящото изследване, проведено 
при средна възраст на извадката над 21.5 години, 
потвърждава тезата, че разстройството персистира в 
зряла възраст и повдига сериозни класификационни, 
здравни и социални проблеми свързани с това 
разстройство.

Освен изследването, свързано с динамиката 
на симптомите на разстройството във времето, бе 
проведена и оценка за наличието на множество 
рискови фактори, асоциирани с ХРНВ според 
различни литературни източници. Тези рискови 
фактори обхващат образователни, медицински и 
социални проблеми, пряко свързани със симптомите 
на разстройството.  

В хода на проведеното изследване бяха 
открити и някои културални, административни и 
други особености, които дават една донякъде по-
различна картина от литературните данни и някои 
хипотези. Макар и косвено в хода на изследването, 
набелязаха се някои въпроси свързани с контролната 
група, като най-важният от тях е употребата на ПАВ 
в общата популация на деца и юноши.

Оценяването и разбирането на 
дългосрочните рискови фактори при децата с ХРНВ 
ни дава възможност да модифицираме част от тях 
и да открием протективни фактори. Всичко това би 
направило възможна една по-ранна интервенция и 
вторична превенция, които от своя страна да дадат 
възможност за по-високо ниво на образователно, 
здравно и социално функциониране на страдащите 
от ХРНВ.
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Персекуторни	налудности	и	социална	компетентност	при	
новопостъпващи	пациенти	с	параноидна	шизофрения
Тодор Толев, Владимир Трънов, Мария Николова, Пенка Грозева, Донка Терзиева, Калинка Дребова,
† Антония Терзиева, Тодора Бацева, Радка Патричева, Татяна Пракова, Красимира Джеджева, 
Илина Топчева, Ваня Георгиева, Аврам Толев, Никола Пировски, Румен Гъдев
Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево 

В проучване за роля на проминиращите персекуторни симптоми за ниво на социален статус и тежест на 
болестта при постъпване, изследвахме 1008 пациенти (572 мъже и 436 жени) с диагноза параноидна шизофрения 
според критериите на DSM-IV. Съпоставихме 257 пациенти с проминиращи персекуторни налудности и 751 
пациенти без проминиращи персекуторни идеи. Установихме по-добри параметри на социален статус / социална 
реализация и ход на болестта (по-късно начало, по-кратка давност и по-малко епизоди), както и значимо по-
тежки оценки по факторите на PANSS и по CGI при пациентите с проминиращи персекуторни налудности. 

Резултатите коментирахме в контекста на хипотези за протективен ефект на персекуторни 
налудности в насока към осигуряване на по-висока социална компетентност в хода на боледуване и по-ефективна 
социална подкрепа за отсрочване на поредното хоспитализиране.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(2):155-166. 
Ключови думи: персекуторни идеи, социална компетентност, шизофрения,рехоспитализация

Persecutory delusions and social competence in newly admitted 
patients	with	paranoid	schizophrenia
Todor Tolev, Vladimir Tranov, Maria Nikolova, Penka Grozeva, Donka Terzieva, Kalinka Drebova, 
† Antonia Terzieva, Todora Batseva, Radka Patricheva, Tatiana Prakova, Krasimira Djedjeva, 
Ilyna Topcheva, Vanya Georgieva, Avram Tolev, Nikola Pirovski, Rumen Gudev
State psychiatric hospital Dr Georgi Kissiov – Radnevo 

A study of 1008 inpatients (572 males, 435 females) with paranoid schizophrenia according to DSM-IV criteria 
was performed, comparing the role of prominent persecutory delusions over social status and symptom severity at 
admission. Comparison of 257 inpatients with prominent persecutory delusions and 751 inpatients without prominent 
persecutory ideas provided data for more favourable parameters of social status and social realization, later onset of 
disease, shorter duration and less episodes, but significantly more severe symptom scores on PANSS – factors and CGI in 
the inpatients with prominent persecutory delusions.

Results are discussed in the context of hypotheses for protective effect of persecutory delusions in achieving 
better social competence in the course of illness and better social support, resulting in postponement of a consequent 
psychiatric hospitalization.  

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(2) :155-166. 
Key words: persecutory ideation, social competence, schizophrenia, rehospitalization.

Персекуторните налудности са често 
наблюдаван клиничен феномен при шизофрения 
(Bentall et al., 2001 7; Freeman, 2007 14) и се считат 
типични за това заболяване (Kimhy et al., 2005 26) – 
до степен една от разновидностите на тази болест 
да е наречена „параноидна шизофрения” – макар 
отъждествяването на персекуторните налудности с 
параноидни да не е особено точно. 

Тяхната честота е значителна – например, 
в преглед на първи хоспитализации в Дания, 37 от 
88 пациенти с налудности имат персекуторни идеи 

(Jorgensen, Jensen, 1994, по Bentall et al., 2001 7), а 
от 55 британски психиатрични пациенти 35,2% са с 
персекуторни налудности (Garety, Everitt, Hemsley, 
1988, по Bentall et al., 2001 7).

Съществена е честотата на параноидните / 
персекуторните идеи и сред общата популация. Има 
данни например от Холандия за „истински” такива 
налудности при 3,3% от изследваната популация 
(7076 мъже), при 8,7% налудни идеи, не изискващи 
намеса (Van Os, Hanssen, Bijl, Ravelli, 2000, по Bentall 
et al., 2001 7), а сред 761 жители на Дънедин, Нова 
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Зеландия, 12,6% са имали параноидни изживявания 
(Poulton et al., 2000, по Bentall et al., 2001 7). Оказва 
се, че не по-малко от 10-15% от общата популация 
е имала мисли за преследване / параноидни мисли 
(Freeman, 2007 14).

Дефинирането на налудността (включително 
и персекуторната) ангажира вниманието на много 
психопатолози. Концепцията за налудност има дълга 
история (Berrios, 1991, по Bentall et al., 2001 7), но 
съвременните опити за изясняване се свързват с Karl 
Jaspers (1913 / 1963), който отбелязва характерните 
черти на налудността – непоколебима убеденост, 
недостъпност за корекция от контрааргументи 
или опит, и често – нелепо и абсурдно сдържание 
(Ясперс, 2001 4). За разлика от налудоподобните идеи, 
налудностите са неразбираеми и неподатливи за 
емпатия, неизводими са от външни обстоятелства – и 
затова следва да се дефинират според тяхната форма, 
а не по съдържание (Kurt Schneider, по Bentall et al., 
2001 7). 

Днес едно от най-добре приетите 
определения за налудност е на American Psychiatric 
Association [APA], 1994, и то гласи: „налудността е 
погрешно лично вярване, основано на неправилно 
заключение за външна реалност, което е твърдо 
поддържано независимо от това, което почти всички 
останали вярват и независимо от неопровержими и 
очевидни доказателства, или факти за обратното”, 
ала и тази дефиниция среща остра критика заради 
неяснотата относно „неопровержими и очевидни 
доказателства или факти за обратното” (Harper, 1992; 
Heise, 1988, по Bentall et al., 2001 7).

Kraepelin (1899 / 1990) идентифицира шест 
субтипа налудности според тяхното съдържание: 
налудности за вина, за преследване, за въздействие, 
за величие, сексуални идеи и идеи за отношение 
(Bentall et al., 2001 7). 

Wing, Cooper и Sartorius предлагат детайлни 
критерии за много от тези типове и описват 
персекуторните налудности като субективно 
убеждение, че „някой, някоя организация, някаква 
сила или власт се опитват да нанесат вреда по някакъв 
начин – да съсипят репутацията, да нанесат телесна 
увреда, да предизвикат полудяване, да причинят 
смърт” (Wing et al., 1974, по Bentall et al., 2001 7). 

Според облика на асоциациите с 
халюцинации, нелепо поведение, мисловни 
нарушения и апатия / аволиция, както и в зависимост 
от атрибуцията «към себе си / другите», обособяват 
се три основни типа шизофренни налудности: за 
въздействие (контрол, отнемане, влагане и четене на 
мисли ); за собствена значимост (величие, отношение, 
вина) и за преследване (Kimhy et al., 2005 26). 

Интересно е делението на персекуторните 
налудности на два типа –  „лошият аз” (bad me) 
налудности, при които преследването се счита за 
заслужено и „горкият аз” (poor me) налудности, 
при които индивидът се счита за невинна жертва на 

несправедливо преследване (Trower, Chadwick, 1995, 
по Bentall et al., 2001 7 ). 

Създадени са операционални критерии за 
персекуторна налудност – въображаемият извършител 
да е ясно обособен и явно да желае умишлена вреда 
(страхът от унищожаване на Земята от метеорит не 
е персекуторна налудност), очертани са параметри 
на персекуторната налудност („мишена” на увреда, 
времеви обхват, тежест на увреда) и разграничители 
на идеи за преследване от идеи за вина (Freeman, 
Garety, 2000, по Bentall et al., 2001 7).

Феноменологичният подход към 
шизофренните (включително персекуторните) 
налудности свързва формирането на налудности с 
аутистичната предиспозиция – считана за фенотипна 
експресия на уязвимост към шизофрения и израз 
на дефектно пре-концептуално / пре-лингвално 
приспособяване към заобикалящия свят с увреди 
на усета за „здрав разум” и неуспех за адекватна 
проекция в бъдещето – водещи до трансформации 
в структурата на преживяванията и приписване на 
смисъл към несъразмерни детайли в себеотносен 
план (Bovet, Parnas, 1993 12).

Според степента на изразеност, мислите 
/ идеите за преследване могат да се разпределят 
в следните пет нива: 1. Социално допустими 
опасения (страх от отхвърляне, усет за уязвимост, 
убеждения че светът е потенциално опасен); 2. Идеи 
за отношение (хората говорят за теб, наблюдават 
те); 3. Лека заплаха (хората се опитват да причинят 
незначителни неприятности, напр. раздразнение); 
4. Умерена заплаха (хората се насочват срещу теб); 
5. Сериозна заплаха (опит за причиняване на тежка 
телесна, психична или социална увреда; заговори, 
известни на широка публика) (Freeman et al., 2005 – 
по Freeman, Garety, 2014 15).

Персекуторните налудности са получили 
много повече внимание от други видове абнормни 
вярвания, защото са привлекли интереса на ранните 
психоаналитици (Freud, 1911 / 1950) и защото са често 
наблюдавани в клиничната практика. И са изобилни 
изследванията, насочени към преживелищната / 
психологичната страна на идеите за преследване, 
като теориите са в следните четири направления: 
особености в ранни житейски преживявания, 
нарушения в перцепцията, мотивационни фактори и 
увреди в обработката на информация (Bentall et al., 
2001 7). 

Проучванията на психологичните фактори 
в генезата на персекуторните налудности фокусират 
два основни процеса – последствие от фундаментални 
перцептуални / разсъдъчни дефицити, водещи до 
неуспешно анализиране на събития или резултат от 
мотивация за обслужване на някакви интрапсихични 
потребности (Winters & Neale, 1983, по Bentall et al., 
2001 7).

Мултифакторният когнитивен модел на 
персекуторните налудности определя тези абнормни 
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преживявания като концептуализация на вярвания 
за заплаха, свързана с необичайни или емоционално 
значими събития, като персекуторните „обяснения” 
са връзка между психотичен процес, личностови 
характеристики и средови особености (Freeman et al., 
2002 16). 

Приема се, че афектите повлияват 
масивно и директно шизофренните преживявания, 
като тревожността дирижира съдържанието, 
персистирането и дистреса заради параноя. В 
повечето случаи персекуторните идеи изникват 
от интерперсоналните опасения. Но афектът не е 
достатъчен да предизвика параноидни мисли – има 
данни за аномални преживявания, обуславящи 
странно мисловно съдържание и феномена „скачане 
към извода” (jumping to conclusions), наблюдаван 
при индивиди с персекуторни налудности. Налице 
е когнитивен модел на „предусещане на заплаха”, 
при който персекуторните идеи възникват от 
взаимодействие на емоционални процеси, аномални 
усещания и нарушения в осмислянето (Freeman, 2007 

14).

Очертават се шест основни каузални 
фактори за персекуторните налудности: тревожен 
стил на мислене, негативни оценки за себе си, 
междуличностова сензитивност, нарушения на 
съня, абнормни вътрешни усещания и отклонения в 
осмислянето, като всеки от тези фактори може да бъде 
повлиян от външни обстоятелства, странични ефекти 
от лечението, злоупотреба с вещества (Freeman, 
Garety, 2014 15) и урбанизирана околна среда (Ellett et 
al., 2008 13).

Обсъжда се и ролята на когнитивните 
дефицити в генезата на персекуторните налудности 
при шизофрения. Още Kraepelin е допускал, че те са 
продукт на рационален опит за обяснение на аномални 
перцептуални феномени, а впоследствие тази теза е 
подробно разработвана от Brendan Maher (1974, 1988, 
1992); в такава насока е и мнението, че налудността, 
според Hemsley and Garety’s (1986), възниква заради 
дефектно осмисляне от Байес-ов тип (Bayesian 
reasoning) (Bentall et al., 2001 7). Тук се добавят и 
увредите на вербалната памет, както и нарушенията 
в нивото на вигилитет (Green, 1996 17). А влиянието 
на тези когнитивни дефицити върху склонността към 
персекуторна идеация е моделирано от спецификата 
на околната среда (Bentall, Fernyhough, 2008 8).

Селективното внимание към информация 
за заплаха, отнасяне към външни фактори на 
негативните събития, трудно възприемане на 
намеренията, мотивациите и нагласите на отсрещния 
и „скачане към извода” се считат свързани с появата 
на идеи за преследване (Blackwood et al., 2001 10). 

Получават внимание и смущенията в 
ментализацията – или увредите в ToM (Theory of 
Mind) процесите за възникването на персекуторни 
налудности (Frith, 1994, 1992; Randall, Day, Corcoran, 

& Bentall, 2001), като „осмислянето на отсрещния” 
е силно повлияно от усещането за въздействие и 
убедеността за враждебност и преследване (Phalen et 
al., 2017 33).

Като важен аспект за поява и развитие 
на персекуторните идеи се посочва склонността 
на боледуващите от шизофрения към понижена 
самооценка / самоуважение (self-esteem), като 
наличието на негативни експектации е силен 
независим фактор за възникване на параноя (Bentall et 
al., 2008 9), а има хипотеза за предпазните свойства на 
идеите за преследване спрямо негативна самооценка 
(Lyon et al., 1994 27; Kaney, Bentall, 1992 23; Nakamura et 
al., 2014 31). В тази насока влияят и честите депресивни 
черти, наблюдавани при пациенти с персекуторни 
налудности – защото освен когнитивните смущения 
значение има и снижената самооценка заради общия 
депресивитет (Vorontsova et al., 2013 39).

Важно направление в изследванията на 
психологическата съставка в генезата на идеите 
от персекуторен тип е отчитането на ролята на 
особеностите на атрибутивния стил при шизофрения. 
За пръв път находката за абнормна атрибуция с 
увеличена себеотносност и приписване на негативни 
събития към „могъщите други” е съобщена от Kaney 
и Bentall (1989) (Kaney, Bentall., 1989 22), като в серия 
публикации се подкрепя идеята, че параноидното 
(персекуторното) мислене може би е продукт на 
абнормни атрибутивни процеси (Bentall, 1994; 
Bentall & Kinderman, 1998, 1999; Bentall, Kinderman, 
& Kaney, 1994 – по Bentall et al., 2001 7). 

Шизофренните пациенти с персекуторни 
налудности имат по-висока склонност към упрекване 
на околните за негативни събития и атрибутивният им 
стил е с по-изразено себе-възвеличаване (Martin, Penn, 
2002 28) – за разлика не само от здрави контроли, но и 
от пациентите с депресия (Candido, Romney, 1990 11). 
Макар че персонализацията на вина при шизофрения, 
включително с персекуторни налудности,  също 
може да е в насока към себеупрекване за негативни 
събития (Mehl et al., 2014 29). Шизофренните пациенти 
с персекуторни налудности разчитат по-малко на 
социалния контекст при съставянето на преценки 
за взаимоотношения – например при определяне 
на добронамереност в лицата на непознати (Haut, 
MacDonald, 2010 20) и са склонни към атрибуция в 
себеотносно-злоумишлен стил спрямо делнични 
събития (Peyroux et al., 2014 35).

Този кратък преглед на свързаността на 
разнородни психологически фактори с наличието 
на персекуторни налудности при шизофрения е 
повод да проучим значението на изразеността на 
тези ярки и характерни за шизофренната болест 
психопатологични феномени върху нивото на 
социална компетентност и социална реализация в 
контекста на необходимостта от хоспитализиране 
при пореден болестен рецидив.
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Методи

Изследвахме 1008 пациенти (572 мъже и 
436 жени) с параноидна шизофрения по критериите 
на DSM-IV, хоспитализирани за пореден епизод в 
психиатричен стационар. 

За оценка на социална компетентност 
използвахме методиката Социален статус на 
психиатричен пациент (ДПБ – Раднево 1). Методиката 
е частично представена в Приложение 1.

За оценка на тежест на персекуторните 
идеи използвахме показателя Р6 Подозрителност 
/ Преследване от скалата PANSS (Positive and 
Negative Syndrome Scale) 24. Според тежестта на 
персекуторните идеи, разпределихме пациентите 
в две групи: група без проминиращи персекуторни 
идеи (оценки 1, 2, 3, 4) и група с проминиращи 
персекуторни налудности (оценки 5, 6, 7).

За оценка на тежест на клиничните симптоми 
ползвахме скалата PANSS (Positive and Negative 
Syndrome Scale) 24, като представихме данните по 5 
– факторния модел на Wolthaus et al. 41 с факторите: 
позитивен, негативен, ажитация-депресия, възбуда-
враждебност и дезорганизация. За оценка на тежест 
на болестта ползвахме скалата Общо клинично 
впечатление CGI (Clinical Global Impression) 19. 
Оценките по PANSS и CGI бяха извършени в първия 
ден след хоспитализиране на пациента.

Статистическата обработка бе чрез ANOVA 
one way, Mann-Whitney Test и корелационен анализ 
(коеф. на Spearman). 

Резултати	

Данните за честота на персекуторни идеи 
според показателя Р6 на PANSS (Таб.1) показаха 
значителна представеност на персекуторните 
феномени в изследваната група.

Табл. 1.  Разпределение по тежест на оценките по показател Р6 Подозрителност / Преследване от PANSS; N = 1008.
ОЦЕНКА ОПЕРАЦИОНАЛНА ДЕФИНИЦИЯ ЧЕСТОТА %

1 липсва 49 4,9
2 гранична стойност 134 13,3
3 леко изразени: защитна / недоверчива нагласа, без влияние над мислене / поведение 256 25,4
4 умерено изразени: осезаема подозрителност или слабо оформени налудности без значимо влияние 312 31,0
5 умерено тежки: изразена подозрителност / персекуторни налудности ограничено влияещи поведението 230 22,8
6 тежко изразени: ярки персекуторни налудности, значимо увреждащи интерперсоналните отношения 26 2,6
7 екстремни: систематизирани персекуторни налудности, доминиращи мислене, отношения и поведение 1 ,1

общо: 1008 100,0

 
Разпределението по групи и пол на пациентите според проминиране на персекуторни феномени (Табл.2) показа 
по-малка честота на проминиращите персекуторни налудности, по-рядко при мъже. 

Табл. 2.  Разпределение по групи според тежест на персекуторните феномени и по пол на пациентите; N = 1008.

ГРУПИ ПАЦИЕНТИ ЖЕНИ МЪЖЕ ОБЩО
без проминиращи персекуторни идеи (оценки 1, 2, 3, 4) 261 490 751
с проминиращи персекуторни налудности (оценки 5, 6, 7) 175 82 257
общо 436 572 1008

Разпределението на параметрите на боледуване според проминиране на персекуторни феномени  
(Табл.3) показа по-благоприятни данни за пациентите с проминиращи персекуторни налудности.

Табл. 3.  Разпределение по групи според тежест на персекуторните феномени и параметри на болестта; N = 1008.

СРЕДНА 
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ 
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА

БРОЙ     
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ 
ЗАЦИИ

МЕРКИ  НА 
ПРИНУДА

без проминиращи персекуторни идеи

Mean 43,92 25,42 27,62 18,08 8,74 8,63 1,31
Std. deviation 11,327 8,043 8,964 10,541 7,413 7,433 1,912
с проминиращи персекуторни налудности

Mean 43,77 27,30 29,26 16,48 8,32 8,58 1,44
Std. deviation 11,787 8,889 9,892 10,953 8,440 9,114 2,824
общо 
Mean 43,88 25,91 28,10 17,67 8,63 8,61 1,35
Std. deviation 11,441 8,307 9,271 10,666 7,679 8,083 2,227
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Разпределението на клиничните симптоми според проминиране на персекуторни феномени  (Табл.4) 
показа по-голяма тежест при пациентите с проминиращи персекуторни налудности.

Табл. 4.  Разпределение по групи според тежест на персекуторните феномени и клинични симптоми; N = 1008.

PANSS    
POSITIVE

PANSS  
NEGATIVE

PANSS 
DISORGANIZ

PANSS 
HOSTILITY

PANSS 
DEPRESSION

PANSS          
TOTAL SCORE

CGI – 
SEVERITY 

без проминиращи персекуторни идеи

Mean 21,70 22,56 22,92 10,00 7,84 87,79 4,27
Std. deviation 4,578 5,437 4,603 3,244 2,109 14,633 ,574
с проминиращи персекуторни налудности

Mean 29,04 24,54 27,13 13,79 8,41 105,87 4,82
Std. deviation 3,468 6,413 4,609 3,429 2,169 13,270 ,483
общо 
Mean 23,57 23,06 23,99 10,96 7,98 92,40 4,41
Std. deviation 5,378 5,764 4,955 3,684 2,138 16,321 ,603

Данните за социалния статус и реализиране на пациентите събрахме чрез методиката Социален статус на 
психиатричен пациент (ДПБ – Раднево 1). Методиката е съставена е от 28 показатели за оценка на социалния статус 
в контекста на основни социални роли и дейности. Всички показатели са описани с операционални дефиници.

Показателите за разделени в 2 групи по 14 показателя във всяка. Първата група съдържа 14 основни 
показатели за социални роли / дейности и отчита функциониране на пациента за периода към времето на 
хоспитализиране. Показателите са представени като 12-степенна скала, като оценките нарастват с нарастването 
на успеха в адаптация и адекватно функциониране. Всички оценки имат операционални дефиниции в контекста 
на съответните показатели.

Разпределението на оценките за социален статус по основните показатели според проминиране на 
персекуторните феномени  (Табл.5) показа преобладаващо по-благоприятни нива на функциониране при 
пациентите с проминиращи персекуторни налудности.

Табл. 5.  Разпределение по групи според тежест на персекуторните феномени и социален статус; N = 1008.

НИВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОПЪЛНИТ. 
ОБУЧЕНИЕ

НИВО НА 
КВАЛИФИКАЦИЯ

ТРУДОВА 
ЗАЕТОСТ

ОСНОВНА 
ИЗДРЪЖКА

ДОПЪЛНИТ. 
ПРИХОДИ

ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ

без проминиращи персекуторни идеи

Mean 5,45 1,32 4,10 3,85 6,10 3,41 3,06
Std. deviation 1,975 2,142 2,734 2,616 1,724 3,326 1,424

с проминиращи персекуторни налудности

Mean 5,84 1,31 4,46 4,24 6,29 4,19 3,27
Std. deviation 2,049 2,180 2,890 2,668 1,869 3,522 1,193

общо 
Mean 5,55 1,32 4,19 3,95 6,15 3,61 3,11
Std. deviation 2,000 2,151 2,777 2,633 1,763 3,392 1,371

БИТОВИ 
УСЛОВИЯ 

ПРИ КОГО 
ЖИВЕЕ

ДОМАКИНСКИ 
АНГАЖИМЕНТИ СЕМЕЕН СТАТУС БЛИЗЪК 

ПАРТНЬОР
РОДИТЕЛСКИ 

АНГАЖИМЕНТИ
БЛИЗКИ 

РОДСТВЕНИЦИ

без проминиращи персекуторни идеи

Mean 5,49 4,39 3,36 2,08 1,62 3,82 7,68
Std. deviation 2,084 3,250 3,032 3,406 2,776 4,699 2,901
с проминиращи персекуторни налудности

Mean 5,68 5,21 4,05 3,01 2,32 5,01 7,96
Std. deviation 2,036 3,281 3,402 4,086 3,196 4,848 3,083
общо 
Mean 5,54 4,60 3,53 2,32 1,80 4,12 7,75
Std. deviation 2,073 3,276 3,142 3,613 2,903 4,763 2,949

Втората група включва 14 допълнителни показатели, увеличаващи информативността на всеки от 
съответните основни показатели чрез съобщаване на допълнителни детайли и обстоятелства. Данните по тези 
показатели са представени в цифрово изражение.

Разпределението на оценките за социална реализация по допълнителните показатели според проминиране 
на персекуторните феномени  (Табл.6) показа преобладаващо по-благоприятни стойности при пациентите с 
проминиращи персекуторни налудности.
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Табл. 6.  Разпределение по групи според тежест на персекуторните феномени и социална реализация; N = 1008.

ГОДИНИ 
ОБРАЗОВАНИЕ

БРОЙ 
ОБУЧЕНИЯ

БРОЙ 
ПРОФЕСИИ 

ДОСЕГА

ИКОНОМИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ

ИЗТОЧНИЦИ НА 
ИЗДРЪЖКА

ДОПЪЛНИТ. 
ПРИХОДИ

КОМУ ПОМАГА 
С ПАРИ

без проминиращи персекуторни идеи

Mean 10,34 ,46 1,10 7,90 8,35 ,83 ,23
Std. deviation 3,344 ,847 1,316 8,638 9,145 ,693 ,847
с проминиращи персекуторни налудности

Mean 10,93 ,51 1,08 9,63 9,95 1,04 ,29
Std. deviation 3,418 1,057 1,092 9,276 9,718 ,605 ,845
общо 
Mean 10,49 ,48 1,10 8,34 8,76 ,89 ,24
Std. deviation 3,371 ,905 1,262 8,834 9,317 ,677 ,847

БРОЙ ЛИЧНИ 
ИМОТИ

ПРИ КОГО 
ЖИВЕЕ

ЗА КОГО СЕ 
ГРИЖИ

СЕМЕЕН СТАЖ 
ДОСЕГА БРОЙ БРАКОВЕ ОБЩ БРОЙ 

ДЕЦА 
ОБЩУВА С 
РОДНИНИ

без проминиращи персекуторни идеи

Mean ,36 1,90 ,44 6,46 ,59 ,92 3,50
Std. deviation ,688 3,597 1,073 10,634 ,891 1,330 2,869
с проминиращи персекуторни налудности

Mean ,32 2,21 ,72 9,43 ,62 1,18 4,34
Std. deviation ,487 4,091 1,340 12,152 ,620 1,334 3,211
общо 
Mean ,35 1,98 ,51 7,22 ,60 ,99 3,71
Std. deviation ,642 3,730 1,153 11,115 ,830 1,335 2,979

Статистическата верификация на резултатите бе извършена по методите ANOVA – one way,  
непараметричен анализ – Mann-Whitney Test и корелационен анализ с коеф. на Spearman. Резултатите 
представихме в Табл. 7 – 10.

Обсъждане

Преди да коментираме резултатите на 
настоящото проучване, следва да подчертаем, че бяха 
изследвани пациенти с параноидна шизофрения, 
оценени непосредствено в деня след постъпване, като 
оценките по PANSS / CGI отразяваха състоянието 
при прегледа и през седмицата до хоспитализиране, а 
данните за социално функциониране описваха дълъг 
преиод от време до хоспитализацията.

Оказа се, че честотата на персекуторни идеи 
при изследваните пациенти бе значителна (Табл.1) – 
такива идеи липсваха или бяха с минимална изява при 
18,2% от пациентите, леко изразени бяха при 25,4%,  
умерено изразени – при 31% и тежко изразени (до 
степен на проминиране) – при 25,5% от пациентите. 
Направи впечатление относително малката честота 
на много тежки и екстремно тежки персекуторни 
налудности – едва при 2,7% от боледуващите. Тези 
резултати са сходни с данните за значителна честота 
при шизофрения на персекуторни идеи и налудности 
(Jorgensen, Jensen, 1994; Garety, Everitt, Hemsley, 1988 
– по Bentall et al., 2001 7).

Установи се съществено по-голяма честота 
на проминиращи персекуторни налудности – 
40,13% при изследваните жени с шизофрения срещу 
14,33% при пациентите с шизофрения (Табл.2), и 
това съотношение не бе в съответствие с данните 
за еднакво разпределение на налудната идеация 
по пол при шизофрения, макар и със съществени 

различия в налудната тематика (Rössler et al., 2016 

36). Това несъотвестствие вероятно бе свързано 
с различията по пол в честотата на насочване за 
болнично лечение, с явно преобладаване на по-тежко 
боледуващи шизофренни жени – вероятно заради 
по-благосклонно социално обкръжение и социална 
подкрепа спрямо по-леко боледуващите.

При съпоставката според тежест на 
персекуторните феномени между двете групи 
изследвани пациенти спрямо демографски аспекти 
и параметри на боледуване (Табл.7) установихме, 
по данни от дисперсионния анализ чрез ANOVA и 
непараметричния анализ с Mann-Whitney Test, при 
сходна средна възраст, по-благоприятни данни за 
групата с проминиращи персекуторни налудности, 
със значимо по-късно начало на болестта, по-
късна поява на окончателна диагноза, по-кратка 
давност на болестта и по-малко предходни болестни 
епизоди, като по-малък бе и броят на предходни 
хоспитализации, но не до статистически значима 
степен.

В допълнение към тези резултати, 
корелационният анализ с коефициент на Spearman 
показа високо значима права корелация на 
стойностите по показателя „подозрителност / 
преследване” с възраст при начало на болестта и при 
поставяне на окончателна диагноза, както и високо 
значима обратна корелация с давност на болестта и 
брой предходни епизоди (Табл.7).
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Табл. 7.  Параметри на болестта според тежест на персекуторни феномени – статистическа верификация; N = 1008.

СРЕДНА 
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ 
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА

БРОЙ     
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ 
ЗАЦИИ

МЕРКИ  НА 
ПРИНУДА

ANOVA–one way – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности 
F ,032 9,435 5,323 4,140 ,479 ,006 ,548
Sig. ,858 ,002 ,021 ,042 ,489 ,940 ,460

Mann-Whitney teSt – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности

Mann-Whitney U 95136,000 76629,000 62578,000 79403,500 66377,500 39959,000 67224,500
Z -,340 -2,810 -2,062 -2,093 -2,034 -1,750 -,203

Asymp. Sig. (2-tailed) ,734 ,005 ,039 ,036 ,042 ,080 ,839

корелационен анализ / Spearman‘s rho/ Correlation Coeff. – р6 – подозрителност /  преследване и параметри на болестта 
Spearman’s rho -,042 ,120 ** ,124 ** -,126 ** -,110 ** -,073 -,054
Sig. (2-tailed) ,178 ,000 ,000 ,000 ,001 ,071 ,125

*  Корелацията е значима при ниво .05 (2-tailed). **  Корелацията е значима при ниво .01 (2-tailed).
Нашите резултати са в съответствие с данните от множество изследвания, сочещи находката, че 

параноидните състояния при шизофрения имат по-благоприятно протичане от шизофренните форми без ярки 
психотични (персекуторни) симптоми и сами по себе си понякога са предиктор на добър изход от болестта (Salinas 
et al., 2002 37)

При съпоставката според тежест на персекуторните феномени между двете групи изследвани пациенти 
спрямо тежест на симптоми по PANSS и тежест на болестта по CGI (Табл.8) установихме, по данни от 
дисперсионния анализ чрез ANOVA и непараметричния анализ с Mann-Whitney Test, значимо по-тежки симптоми 
по всички фактори на PANSS и значимо по-тежка болест по CGI при пациентите с проминиращи персекуторни 
симптоми. 

В допълнение към тези резултати, корелационният анализ с коефициент на Spearman показа високо 
значима права корелация на стойностите по показателя „подозрителност / преследване” с тежест на симптомите 
по всички фактори на PANSS и тежест на болестта по CGI (Табл.8).
Табл. 8.  Клинични симптоми според тежест на персекуторни феномени – статистическа верификация; N = 1008.

PANSS    
POSITIVE

PANSS  
NEGATIVE

PANSS 
DISORGANIZ

PANSS 
HOSTILITY

PANSS 
DEPRESSION

PANSS          
TOTAL SCORE

CGI – 
SEVERITY 

ANOVA–one way – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности 
F 552,620 23,163 160,237 254,812 13,902 306,134 192,151
Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Mann-Whitney teSt – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности

Mann-Whitney U 19174,500 77796,500 48980,500 41326,000 83035,500 34971,000 49911,500
Z -19,225 -4,624 -11,820 -13,743 -3,400 -15,278 -13,067

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000

корелационен анализ / Spearman‘s rho/ Correlation Coeff. – р6 – подозрителност /  преследване и параметри на болестта 
Spearman’s rho ,775 ** ,232 ** ,492 ** ,562 ** ,163 ** ,641 ** ,532 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

*  Корелацията е значима при ниво .05 (2-tailed). **  Корелацията е значима при ниво .01 (2-tailed).

Тук само бихме посочили, че значителното присъствие на афективни симптоми от фактори „враждебност 
/ възбуда” на PANSS при новопостъпващите и съответно – немедицирани към момента шизофренни пациенти се 
оказа в съответствие с наблюдението, че при нелекувана шизофрения рискът от опасно поведение е асоцииран с 
наличието на персекуторна симптоматика – като предпоставка за прояви на насилие (Keers et al., 2014 25).

Преди обсъждането на съпоставката между клинични параметри при постъпване и социално функ-
циониране до хоспитализацията в нашето изследване, следва да се отбележи впечатлението, че пациентите с 
шизофрения не показаха добри стойности по използваните в методиката показатели за социален статус (Табл. 
5, 6; Фиг.1) . Ала статистическа верификация с лица от здравата популация не можем да направим, понеже ни 
липсват данни за социодемографските характеристики на населението в страната. Липсват и други изследвания 
със сходен дизайн, и затова можем само да се позовем на становището, че като цяло, социалното функциониране 
при шизофрения е тежко и многопосочно увредено (Wallace, 1984 40; Morrison, Bellack, 1987 30; Bellack et al., 19906). 

Следва да отбележим също, че в случая зад обозначенията за социален статус и социално реализиране 
(както са наречени показателите от използваната методика), се крие концепцията за ниво на социална компетентност 
на Zigler E и Phillips L., 1961 (Толев, 2008 1) – защото терминът за социална компетентност дава много повече 
сведения за уменията за справяне в сравнение с дескриптивния подход на типологиите за социален статус.

При съпоставката според тежест на персекуторните феномени между двете групи изследвани пациенти 
спрямо основните показатели на социален статус (Табл.9), по данни от дисперсионния анализ  чрез ANOVA и 
непараметричния анализ с Mann-Whitney Test, установихме за групата с проминиращи персекуторни симптоми 
значимо по-благоприятни стойности при 9 от 14-те показатели.

В допълнение към тези резултати, корелационният анализ с коефициент на Spearman показа значима 
права корелация на стойностите по показателя „подозрителност / преследване” с оценките по 12 от 14-те основни 
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показатели за социален статус (Табл.9).
Табл. 9.  Социален статус според тежест на персекуторни феномени – статистическа верификация; N = 1008.

НИВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОПЪЛНИТ. 
ОБУЧЕНИЕ

НИВО НА 
КВАЛИФИКАЦИЯ

ТРУДОВА 
ЗАЕТОСТ

ОСНОВНА 
ИЗДРЪЖКА

ДОПЪЛНИТ. 
ПРИХОДИ

ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ

ANOVA–one way – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности 
F 7,440 ,007 3,159 4,272 2,348 10,188 4,436
Sig. ,006 ,935 ,076 ,039 ,126 ,001 ,035

Mann-Whitney teSt – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности

Mann-Whitney U 83607,500 95551,000 87084,000 89347,500 95747,500 86086,500 87298,500
Z -3,383 -,242 -1,763 -1,657 -,037 -2,567 -2,316

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,809 ,078 ,098 ,971 ,010 ,021

корелационен анализ / Spearman‘s rho/ Correlation Coeff. – р6 – подозрителност /  преследване и параметри на болестта 
Spearman’s rho ,179 ** -,037 ,064 * ,064 * -,022 ,067 * ,118 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,244 ,044 ,042 ,493 ,033 ,000

БИТОВИ 
УСЛОВИЯ 

ПРИ КОГО 
ЖИВЕЕ

ДОМАКИНСКИ 
АНГАЖИМЕНТИ

СЕМЕЕН 
СТАТУС

БЛИЗЪК 
ПАРТНЬОР

РОДИТЕЛСКИ 
АНГАЖИМЕНТИ

БЛИЗКИ 
РОДСТВЕНИЦИ

ANOVA–one way – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности 
F 1,726 11,896 9,295 12,824 10,979 11,926 1,705
Sig. ,189 ,001 ,002 ,000 ,001 ,001 ,192

Mann-Whitney teSt – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности

Mann-Whitney U 91153,500 80075,000 85601,000 83387,000 82156,500 82786,500 86182,000
Z -1,292 -3,523 -2,564 -3,384 -3,472 -3,260 -1,966

Asymp. Sig. (2-tailed) ,197 ,000 ,010 ,001 ,001 ,001 ,049

корелационен анализ / Spearman‘s rho/ Correlation Coeff. – р6 – подозрителност /  преследване и параметри на болестта 
Spearman’s rho ,080 * ,188 ** ,159 ** ,187 ** ,187 ** ,193 ** ,117 **
Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

*  Корелацията е значима при ниво .05 (2-tailed). **  Корелацията е значима при ниво .01 (2-tailed).
При съпоставката според тежест на персекуторните феномени между двете групи изследвани пациенти 

спрямо допълнителните показатели на социална реализация (Табл.10), установихме по данни от дисперсионния 
анализ  чрез ANOVA и непараметричния анализ с Mann-Whitney Test, за групата с проминиращи персекуторни 
симптоми значимо по-благоприятни стойности при 10 от 14-те показатели.

В допълнение към тези резултати, корелационният анализ с коефициент на Spearman показа значима права 
корелация на стойностите по показателя „подозрителност / преследване” с оценките по 12 от 14-те допълнителни 
показатели за социална реализация (Табл.10).
Табл. 10. Социална реализация според тежест на персекуторни феномени – статистическа верификация; N = 1008.

ГОДИНИ 
ОБРАЗОВАНИЕ

БРОЙ 
ОБУЧЕНИЯ

БРОЙ 
ПРОФЕСИИ 

ДОСЕГА

ИКОНОМИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ

ИЗТОЧНИЦИ 
НА ИЗДРЪЖКА

ДОПЪЛНИТ. 
ПРИХОДИ

КОМУ ПОМАГА 
С ПАРИ

ANOVA–one way – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности 
F 5,987 ,475 ,043 7,349 5,640 17,726 ,943
Sig. ,015 ,491 ,836 ,007 ,018 ,000 ,332

Mann-Whitney teSt – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности

Mann-Whitney U 83770,500 95596,000 93715,500 82612,000 83910,500 79332,500 92615,500
Z -3,185 -,195 -,538 -2,987 -2,627 -4,917 -1,403

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,845 ,591 ,003 ,009 ,000 ,161

корелационен анализ / Spearman‘s rho/ Correlation Coeff. – р6 – подозрителност /  преследване и параметри на болестта 
Spearman’s rho ,170 ** -,020 ,063 * ,129 ** ,139 ** ,240 ** ,109 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,535 ,044 ,000 ,000 ,000 ,001

БРОЙ ЛИЧНИ 
ИМОТИ

ПРИ КОГО 
ЖИВЕЕ

ЗА КОГО СЕ 
ГРИЖИ

СЕМЕЕН СТАЖ 
ДОСЕГА

БРОЙ 
БРАКОВЕ 

ОБЩ БРОЙ 
ДЕЦА 

ОБЩУВА С 
РОДНИНИ

ANOVA–one way – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности 
F ,798 1,331 11,346 13,740 ,233 7,198 14,934
Sig. ,372 ,249 ,001 ,000 ,629 ,007 ,000

Mann-Whitney teSt – параметри на болестта при групи без проминиращи персекуторни идеи / с проминиращи персекуторни налудности

Mann-Whitney U 95251,500 82546,000 85992,000 80604,500 88196,000 83020,000 75460,500
Z -,227 -2,467 -3,374 -3,778 -2,219 -3,422 -3,924

Asymp. Sig. (2-tailed) ,820 ,014 ,001 ,000 ,026 ,001 ,000

корелационен анализ / Spearman‘s rho/ Correlation Coeff. – р6 – подозрителност /  преследване и параметри на болестта 
Spearman’s rho -,012 ,132 ** ,164 ** ,222 ** ,144 ** ,182 ** ,198 **
Sig. (2-tailed) ,710 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

*  Корелацията е значима при ниво .05 (2-tailed). **  Корелацията е значима при ниво .01 (2-tailed).
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Естеството на социалните дисфункции и 
същината на социалната дезадаптация – въобще, 
както и при шизофрения, са обект на многобройни 
изследвания с твърде противоречиви резултати и 
да се предложи добър обзор в тази насока тук не е 
възможно.Ще се задоволим само да отбележим, 
че много са данните за лошо ниво на социално 
функциониране при шизофрения (Wallace, 1984 40) 
поради множество причини и фактори с комплексно 
въздействие (Morrison, Bellack, 1987 30; Bellack 
et al., 1989 6). Например, счита се че социалната 
дисфункция при тази болест е резултат на фокални 
дефецити на социални умения (Bellack et al., 1990 

6), свързани с негативни симптоми с вреден ефект 
върху социалната когниция (Penn et al.,1997 34; Green 

18, Leitman, 2008 ; Kalin et al., 2015 21). Ала все пак, 
отклоненията от тази обща тенденция са налице – 
защото удивително е разнообразието в изхода на 
шизоафективните и налудни разстройства, и особено 
на шизофрения (Opiordsmoen, 1991 32).

Същностната част в настоящото изследване 
е съобщението за една парадоксална находка. Ние 
установихме, че към момента на хоспитализиране 
групата пациенти с параноидна шизофрения и тежко 
изразени, проминиращи персекуторни налудности 
бе с по-благоприятни параметри на социален статус 
и реализиране, както и по-благоприятно протичане 
на болестта спрямо групата пациенти с параноидна 
шизофрения, но с липсваща, лека или неповлияваща 
поведението персекуторна идеация. От друга 
страна – пациентите с проминиращи персекуторни 
налудности се отличаваха със значимо по-тежки 
болестни симптоми в сравнение с пациентите без 
проминиращи персекуторни идеи.

Значимо по-успешното представяне в 
поредица области на социално функциониране 
– обучение, икономическа активност, финансово 
състояние, домакинство и грижи за околните, 
семейни и родителски ангажименти, близко 
обкръжение (Табл. 5,6; Фиг.1) – е силен знак за 
явно и дълготрайно предимство в социалната 
компетентност на шизофренните пациенти с 
проминиращи персекуторни налудности. Което 
позволява аргументирано да се предположи, че 
параноидната (персекуторната) продукция оказва 
протектиращо въздействие над боледуващите – 
защото, при средна възраст от 43,9 год. и давност на 
болестта 17,7 год. при изследваните лица (Табл.3), 

тук се касае не за преморбидно заварена даденост, а 
за интраморбидно взаимодействие на болест с облик 
на социална адаптация при боледуващите. 

Да се коментира същността на връзката 
между шизофренен процес и социално 
функциониране тук не е възможно – защото 
шизофренната болест е хетерогенна в изявите си 
и липсва еднозначно приет критерий за социална 
компетентност (Morrison, Bellack, 1987 30), а връзката 
между налудност и социални взаимоотношения е 
неубедително потвърждавана – защото има данни, че 
персекуторните налудности са асоциирани с по-лош 
психосоциален изход (Dickson, Barsky, Kinderman, 
King, & Taylor, 2016; Mehl et al., 2010; Schaub et al., 
2011– по Phalen et al., 2017 33) или няма значима връзка 
в това отношение (Kurtz, 2006; Tone & Davis, 2012; 
Ventura, Hellemann, Thames, Koellner, & Nuechterlein, 
2009 – по Phalen et al., 2017 33).

Ала ролята на разнородни психологически 
фактори в генезата на персекуторните идеи (Bentall 
et al., 2001 7) е голяма – особено в съвременното 
урбанизирано общество (Ellett et al., 2008 13) и се 
натрупват данни в полза на тезата, че параноидните 
/ персекуторните идеи се асоциират с по-добро 
преморбидно функциониране, с по-ниска степен на 
хроничност (Sorensen et al., 1988 38) и по-добър изход 
от болестта (Salinas et al., 2002 37). Причина за тези 
дефанзивни свойства на персекуторните налудности 
се счита свързаната с тях (и заради тях?) позитивна 
себеоценка (Lyon et al., 1994 27; Kaney, Bentall, 1992 

23), с което се облекчават социалните взаимодействия 
в редица ситуации (Freeman, 2007 14; Nakamura et 
al., 2014 31). Впрочем, тези находки са в подкрепа 
на отдавна известното становище на Карл Ясперс 
– че чувството на неустойчивост и несигурност 
намира „здрава опорна точка” в идея, която – макар 
и налудна, способства за организирането на нещата 
(Ясперс, 2001 4).

В подкрепа на защитните свойства на 
персекуторните шизофренни налудности са и 
резултатите от предходно наше проучване при 361 
новопостъпващи пациенти с шизофрения с по-
неблагоприятни оценки по PANSS и CGI в контраст 
с по-добри параметри на социален статус (Толев, 
Акабалиев, 2011 2), както и от наше изследване за 
по-добро справяне на пациенти с проминиращи 
персекуторни налудности в идентифициране на 
лицева емоция на страх (Толев и сътр., 2017 3).
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Фиг. 1. Съпоставка на социален статус ппоред тежест на персекуторни симптоми.

Ето защо, парадоксалното съчетание при 
пациенти с проминиращи персекуторни налудности 
на по-добър социален статус и по-благоприятен ход на 
болестта с по-тежки симптоми при хоспитализиране 
ще си позволим да интерпретираме също като проява 
на протективния ефект на персекуторните идеи – 
съпътстващата по-висока социална компетентност 
на тези пациенти повлиява социалната подкрепа от 
страна на близкото обкръжение към по-благоприятни 
нагласи спрямо пациента, което по този начин се 
превръща в мощен фактор за отмяна или отсрочване 
на хоспитализацията – въпреки по-силно изразените 
общоболестни симптоми. И хоспитализация 
настъпва едва когато симптомите станат непоносимо 
или застрашаващо тежки.

Заключение

В проучване за роля на проминиращите 
персекуторни симптоми за ниво на социален 

статус и тежест на болестта при хоспитализиране, 
изследвахме 1008 пациенти (572 мъже, 436 жени) 
с диагноза параноидна шизофрения по критерии 
на DSM-IV, постъпващи за поредно лечение в 
болничен стационар. Съпоставихме 257 пациенти 
с проминиращи персекуторни налудности и 751 
пациенти без проминиращи персекуторни идеи. 
Установихме по-добри параметри на социален статус 
/ социална реализация и ход на болестта (по-късно 
начало, по-кратка давност и по-малко епизоди), в 
контраст с по-тежки оценки по факторите на PANSS и 
по CGI при пациентите с проминиращи персекуторни 
налудности. 

Резултатите коментирахме в контекста на 
хипотезите за протективен ефект на персекуторните 
налудности в насока към осигуряване на по-висока 
социална компетентност в хода на боледуване и 
по-ефективна социална подкрепа за отсрочване на 
поредното хоспитализиране.
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Приложение 1.Показатели на социален статус и социална реализация – частично представяне. Пълният текст е на разположение при 
автора на методиката.

образование и обучение.
1. ниво на образование. описва нивото на образование според съществуващите 
понастоящем образователни степени, включително и състояния на започнато, но 
незавършено ниво на образование.

1 а. години образование досега. отразява броя на годините на институционално 
обучение общо – без годините на повтаряне на образователна степен.

2. допълнително обучение. описва наличието на допълнителни обучителни процедури, 
форми на квалификация и продължаване / укрепване на обучеността след приключване на 
стандартното ниво.

2 а. брой обучителни занимания. 
отбелязва броя на всички досегашни  форми на допълнително обучение – въз основа на 
посочени видове.

 квалификация и работа.
3. професионална квалификация. описва диференцираността на придобитата 
квалификация според сложността на професията и сложността на предварителната 
подготовка и обучение.  

3 а. брой професии досега. отбелязва броя на всички професии, които пациентът е 
придобил – дори ако не е имал възможност да ги упражнява.

4. трудова заетост. описва степента на ангажираност с платена трудова дейност 
досега, както и състоянията на трудова незаетост поради различни причини.

4 а. години трудов стаж досега. отбелязва общия брой на годините трудов стаж досега 
– вкл. и годините, за които пациентът няма официален документ за удостоверяване.

издръжка и други приходи.

5. основна издръжка. описва разновидностите на източници за основна издръжка 
според ниво на социална и правна приемливост, сигурност и устойчивост във времето.

5 а. години на икономическа активност. отбелязва броя на годините, през които 
пациентът е бил икономически активен през по-голямата част от годината.

6. допълнителни приходи. описва разновидностите на допълнителни приходи според 
нивото на социална и правна приемливост, сигурност и устойчивост във времето.

6 а. брой източници на издръжка. отбелязва общия брой на всички източници на 
издръжка на пациента – неговата основна издръжка и всички допълнителни източници на 
приходи понастоящем.

финанси и битови условия.
7. финансово състояние. описва нивото на финансово благополучие според достъпа 
до разходи за основни нужди и удоволствия, размера на разходите и необходимостта от 
самоограничаване.

7 а. брой лица на които помага с пари. отбелязва броя на лицата, на които пациентът 
помага с пари – от пълна издръжка до инцидентна помощ с малки суми.

8. битови условия. описва разновидностите на допълнителни приходи според нивото на 
социална и правна приемливост, сигурност и устойчивост във времето.

8 а. брой собствени жилища и имоти. отбелязва общия брой на собствените жилища  и  
други имоти (или части от тях), с които понастоящем пациентът разполага – дори ако 
не ги ползва.

обкръжение и домакинство.
9. при кого живее. описва степента на диференцираност на обкръжаващата среда на 
пациента според неговото настоящо местоживеене, както и евентуалната му изолация 
от близките.

9 а. брой лица с които живее. отбелязва броя на лицата, с които пациентът 
понастоящем живее в едно и също жилище.

10. домакински ангажименти. описва степента на заетост и задължения с домакински 
дейности понастоящем според тяхната сложност, ефекти и последствия.

10 а. брой лица за които се грижи. отбелязва общия брой на лицата, за които се грижи в 
някаква степен – без значение дали живее заедно с тях или на друго място.

семеен статус и партньори.

11. семеен статус. описва нивото на устойчивост на съществуващия брак или 
същителство, както и състоянията на липса на семеен живот поради различни причини.

11 а. години семеен стаж досега. отбелязва общия брой на годините, през които 
пациентът е имал брак или съжителство с партньора си.

12. близък партньор. описва характеристики на близкия партньор – ако има такъв, с 
оглед нивото му на функциониране и наличните предимства и недостатъци.

12 а. брой бракове и съжителства. отбелязва общия брой на всички бракове 
и съжителства, които пациентът е имал досега – без значение на тяхната 
продължителност.

  деца и близки родственици.
13. родителски ангажименти. описва степента на заетост на пациента с грижи за 
децата в зависимост от свързаните с това проблеми, както и липсата на ангажименти по 
различни причини.

13 а. общ брой деца досега. отбелязва общия брой на децата, които е имал – без 
значение дали сред тях има починали или осиновени, но без деца на партньора си от 
други бракове.

14. близки роственици. описва естеството на контактите на пациента с негови 
родственици според съществуващи проблеми и особености, както и на липсата на 
контакти по различни причини.

14 а. брой роднини с които общува. отбелязва общия брой на родственици (генетични 
или по семейство), с които пациентът има някаква форма на свързаност и контакти.
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ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО ПСИХИАТРИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

вярвам, че ще споделите общото убеждение, че българската психиатрия се намира в състояние на 
системна криза от няколко десетилетия.

Тази криза е свързана с тежък дефицит на ресурси, както материални, така и човешки. От нея на първо 
място страда качеството на живот на нашите пациенти.

Онова, върху което обаче се затрудняваме да постигнем консенсус, е свързано с нейните причини и с 
възможните стратегии за изход.

Има редица психиатри, които са убедени, че кризата е резултат само и единствено от недостатъчно 
финансиране. Аз ще допълня, че недостатъчното финансиране е следствие на кризата, защото не 
съществува обществено-здравна система, която да инвестира ресурси в сектор на здравеопазването, 
в който липсват единни правила за определяне на ефективност, хармонизирани с Европейските 
стандарти и националните рамки на останалите медицински специалности.

Системата на българското здравеопазване беше радикално реформирана през 2000-2001 година, 
независимо доколко ние одобряваме тази реформа. Психиатрията остана фрагментирана от този 
процес и от новия модел на управление. Наред с това през изминалия период нашата общност не успя 
да се обедини около ясно мотивиран алтернативен модел на управление.

При липсата на съгласие между професионалистите за стратегически подход, който да реформира 
психиатричната помощ, като интегрира грижата в общността с цялостните за здравеопазването правила 
и механизми, продължава задълбочаване на пропастта между институциите, ангажирани в решаването 
на проблемите на психично болните.

В подобна извънредна ситуация се налагат извънредни мерки. 

Като такава мярка аз застъпвам независим одит на психиатричната система у нас от комисия на 
Европейската психиатрична асоциация с прякото участие на действащия президент и генералния 
секретар на ЕПА.
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Целта на това наблюдение и оценка е да се получи обективна оценка на нейното функциониране, ясни 
и конкретни препоръки за реформа, съобразени с нашата действителност.

Има два сценария за този подход. Единият е той да бъде осъществен по административен път, без 
диалог с професионалната общност, подобно на реформата в здравеопазването през 2001 година. 
Както ви е добре известно, този подход има своите сериозни недостатъци.

Другият е да се осъществи в условията на конструктивен диалог с професионалната общност, която да 
вземе участие в реализирането на препоръките от независимия одит, който се проведе на 17-21 юли 
2018 г.

В този контекст призовавам вас - своите колеги - към съпричастност, прагматизъм и балансирано 
отношение към провеждането на напълно добронамереното и независимо наблюдение и оценка на 
българската психиатрична система.

Благодаря ви за разбирането и вниманието!

Д-р Дроздстой Стоянов,

Професор по психиатрия и медицинска психология в Медицински университет, Пловдив, 
Академик на Българската академия на науките и изкуствата,
Почетен член на Американската психиатрична асоциация,
Български делегат в секцията по психиатрия на Европейския съюз на медицинските специалисти,
Национален консултант по психиатрия,
Заместник главен редактор на Българското списание за психиатрия.
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