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СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ОТНОШЕНИЯТА ЕКЗОГЕННО–ЕНДОГЕННО
Георги Ончев
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

CURRENT PROJECTIONS OF THE INTERRELATIONSHIP
BETWEEN EXOGENOUS AND ENDOGENOUS
Georgi Onchev
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia

Класическият за българската психиатрия
труд на Г. Узунов „Атебриновите психози”
(1946) [1] (откъси от който са представени на
стр. 53‐57 в този брой, а пълният му текст е
достъпен в дигиталната библиотека „Българска
психиатрична книжнина”) разглежда през кли‐
ничната картина на една интоксикационна
психоза отношенията екзогенно–ендогенно,
като „внася свеж полъх” по израза на автора в
учението за „предилекционните” типове реак‐
ции към екзогенни нокси на Bonhoeffer [2].
Доминирането на типично „ендогенен” („фун‐
кционален”) синдром като манийния в карти‐
ната на една несъмнено органична психоза на‐
лага преосмисляне на разделянето между ен‐
догенно и екзогенно. Ако в този труд названи‐
ето атебрин се замени с психоактивни вещес‐
тва, а маниакален синдром – с остра психоза,
то клиничният анализ и теоретичните разсъж‐
дения в него могат да останат изцяло непро‐
менени, а актуалността му днес – безспорна.
Понятието „ендогенно” е въведено в пси‐
хиатрията в края на 19. в. от Möbius като сино‐
ним на вродено (включително дегенеративно)
и неизводимо от външни физически или пси‐
хични фактори [3]. В големите систематики на
20. в. в ендогенните психози се включват обик‐
новено шизофрения и манио‐депресивно „по‐
лудяване” (по Kraepelin), макар в различни пе‐
риоди към тях да са добавяни и натрапливата
невроза, тежките психопатии или генуинната
епилепсия. В опозиция на ендогенното е идея‐
та за „екзогенните” реакции с обърканост при
телесни болести, разработена в детайли от
Bonhoeffer в началото на 20. в. Към тези две

групи през 30‐те години се добавя и тази на
психогенните реакции на скандинавските ав‐
тори, за да оформят окончателно трите „кита”
в систематиките на века – ендогении, екзоге‐
нии и психогении.
Нозологичният идеал превърна екзогенията
прогресивна парализа в единствената психич‐
на болест, която отговаря на постулираните
критерии за болестна единица – синхрон меж‐
ду причинител, клинична картина, ход, изход и
лечение. Безплодното десетилетно търсене на
„бледата спирохета” при останалите психич‐
ни разстройства приравни психичната болест с
инфекциозната и закономерно бе изоставено.
Всъщност невролуесът не е нозологичен мо‐
дел, а изключение. Повечето психични разст‐
ройства са резултат от сложно взаимодействие
на наследственост, пренатални нокси, фактори
на средата (т.е. на фактори и от трите групи на
систематиките на 20. в.), а вероятно и на таки‐
ва, за които не подозираме с днешния си нау‐
чен мироглед, а не продукт на линейната връз‐
ка агент–клинична картина.
Солидните клинични аргументи на Bon‐
hoeffer за обособяването на екзогениите от
ендогениите се основават на различията в
проявите им: при екзогениите – с помрачено
съзнание като делир и аменция и с органични
синдроми при ясно съзнание като Корсаков
синдром и органична халюциноза, а при ендо‐
гениите – с „функционални” психотични и
афективни синдроми на фона на ясно съзна‐
ние. Проучването на Узунов убедително де‐
монстрира относителността на това разделяне
чрез описанието на мания, неразграничима от
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манията при манио‐депресивна болест, при
една екзогенна психоза1. Дори когато манията
ескалира към аменция и инкохерентност, това
по израза на автора става „по моста на ма‐
нийната възбуда”. Би могло да се добави, че и
„функционалната” объркана мания при тежка
биполярна болест също наподобява аменция
с кататонни черти. Примерите могат да про‐
дължат с онейроидните картини при остри
психози от типа на циклоидните и bouffées
délirantes, които понякога са неотграничими
от делирите. У нас Лазаров (1985) илюстрира
плавността в прехода между екзогенно и ен‐
догенно при алкохолните психози не само
чрез пъстрите ендоморфни картини при тях,
но и с находката, че един чисто екзогенен
синдром като алкохолния делир става все по‐
ендоморфен с нарастването на наследствена‐
та обремененост с ендогенни психози и на
броя на епизодите (т.е. с тяхното рецидиви‐
ране) [4]. А един доказан анти‐NMDA‐рецепто‐
рен енцефалит може да протече с фенотипна‐
та изява на фебрилна кататония, както личи от
наскоро публикуван изчерпателно докумен‐
тиран клиничен случай [5].
Логичното отпадане на разделянето между
екзогенно и ендогенно (или между органично
и функционално), доминиращият възглед на
съвременната невронаука, че „функционални‐
те” синдроми също имат свои органични коре‐
лати, но не на макроскопско, а на по‐интимно
ниво (биохимично или напр. нивото на мозъч‐
ните вериги от връзки [6]), както и пропаганди‐
раната „атеоретичност” на съвременните кла‐
сификации (МКБ и DSM) доведоха до друга
крайност. Релативизацията на екзогения и ен‐
догения води до загуба на всякакъв разграни‐
чител между органично и функционално, което
лишава от ориентир търсенето на лелеяните
биомаркери („психиатричния Wasserman”).
Липсата на концептуална яснота в това търсене
и неговата слепота („fishing”) и поголовност
поставят на една плоскост тежкия психо‐
органичен синдром и невротичната реакция,
1

Тази относителност дълги години бе наричана „относителна
специфичност”, израз, който не се среща в „Атебриновите пси‐
хози” за разлика от неколкократно споменаваната „относителна
токсичност”. Водещата роля на акад. Георги Узунов в нашата
психиатрия в продължение на около четвърт век иронично въз‐
произведе нерядката съдба на някои известни автори – да бъдат
повече цитирани, отколкото четени.

която според класиците е „вариант на нормал‐
ния психичен живот” [7], като с това внасят ре‐
лативизация и в разграничението между норма
и патология. Всъщност и нормалният психичен
живот има своята основа в мозъчната тъ‐
кан, поради което изучаването ù може да раз‐
крие повече за неврофизиологията на психич‐
ното изобщо, но не решава проблема за раз‐
граничението между нормално преживяване и
болестен симптом, а „го измества по‐навътре”
[6]. При едно буйно, но здраво дете и при дете
с хиперактивност с дефицит на вниманието се
активират едни и същи мозъчни вериги, а фун‐
кционалните ЯМР образи при афективните
синдроми са сходни с техните емоционални
прототипи у здрави хора. Находките от невро‐
науките като промени в биохимията или в ак‐
тивацията на мозъчни дялове отразяват пре‐
живявания, а не тяхната етиология.
От друга страна, опитните клиницисти зна‐
ят, че въпреки сходството на синдроми със съ‐
вършено различна генеза, органичното може
да бъде доловено по отделни клинични нюан‐
си (както впрочем и невротичното, и психотич‐
ното) и тези нюанси обикновено не са във
формалните диагностични критерии. Така че
разграничение все пак е възможно, макар и не
винаги на клинично ниво. На изследователско
ниво пък разграничението може да е полезно
за търсене на етиологията на основния синд‐
ром в психиатрията, психозата, чрез изучава‐
не на психозомиметичния ефект на някои ве‐
щества – подход, който може да се окаже пер‐
спективен и за преодоляване на концептуална‐
та немощ („кошмара на Wittgenstein” [6]) на
научното дирене без посока.
Моделът за проучване на невробиологична‐
та същност на психозата чрез екзогенен патоген,
който провокира синдром, сходен на „ендоген‐
ния”, или непровокирания, е използван мно‐
гократно досега [8], включително и у нас. Боя‐
джиева и Жабленски (1966) прилагат LSD‐25 при
здрави доброволци и при болни с шизофрения
и манио‐депресивна психоза (МДП) и установя‐
ват, че халюциногенът може дори да се изпол‐
зва за диференциална диагноза между двете
ендогенни болести чрез усилване на вътрешно
присъщите им характеристики (напр. парати‐
мия и разкъсаност при шизфорения или засил‐
ване на манията при МДП) [9]. Темков и сътр.
(1976) описват в детайли различни състояния
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при амфетаминовите психози, а Хаджиева
(1983) разграничава картините при хашишови‐
те психози, повечето с екзогенни черти (но ня‐
кои и с мания), от ендогенните психози, като
описва и промяната у шизофренно болни, кои‐
то пушат хашиш.
Масовата употреба на психостимуланти
днес (амфетамини и метамфетамини, но и
фенциклидин и дизайнерски дроги) предлага
особено богата естествена експериментал‐
на възможност за изследване на психозите,
предизвикани или провокирани от тях. Пре‐
дизвикани или провокирани? Отговорът съ‐
държа поне три алтернативи: а) чисто инток‐
сикационни кратки психози, чиито симптоми и
продължителност не надхвърлят очаквания
ефект на интоксикацията и/или на евентуал‐
ното отнемане; б) остри психози, подобни на
острите им ендогенни аналози, с условна
продължителност до 1 месец, за които в раз‐
личните класификации се приема, че са „ин‐
дуцирани от” или „свързани с” вещества
(обикновено амфетамини); и в) хронична
(мет)амфетаминова психоза с шизофренна
картина, която клинично е неразграничима от
шизофрения, провокирана от вещества. Около
една трета от психозите, индуцирани от амфе‐
тамини (група б), след време отговарят на
критериите за шизофрения или първична пси‐
хоза (или, преминават от група б) в група в)
[8]. На клинично ниво острата амфетаминова
психоза се разграничава сравнително лесно от
шизофрения по липсата на продроми, нега‐
тивна симптоматика, паратимия или формал‐
но мисловно разстройство и с по‐бурни пози‐
тивни симптоми с преобладаване на халюци‐
нациите и с по‐безогледна агресия. Колкото
по‐протрахирана става обаче психозата (или,
колкото повече навлиза в група в), толкова
повече се заличават тези разлики. При това в
профила на наследствената обремененост при
амфетаминови психози и шизофрения също
няма разлика. Разположението на тези прояви
в континуум между интоксикация и ендоге‐
ния, провокирана от нея, позволява да се из‐
ползва употребата на стимуланти като модел
за изучаване на психозата изобщо [12].
Невронауките днес са фокусирани повече
върху търсене на генетични и други биологични
фактори, обуславящи ендофенотипи, и по‐малко
върху екзогенни средови агенти. Средовите и
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генетичните фактори обаче могат да имат сходни
невробиологични субстрати, а патогенезата на
синдрома, причинен от ноксата или от ендоген‐
ната болест, да е обща. Данните за сходни нару‐
шения в хипокампо‐кортикалната функция, во‐
дещи до повишено отделяне на допамин [8], и за
сходство в метаболизма на глутамата и в NMDA‐
хипофункцията [12] при шизофрения и амфета‐
минови психози дават основания психозата от
амфетаминов тип да се разглежда като биологи‐
чен модел на шизофрения. Подобна посока може
да се окаже обещаваща за проучването на един
органичен „процес” (в терминологията на Узунов),
за който клиничната практика предоставя обилен
емпиричен „материал”, и за прилагане на наме‐
реното от него към основната болест в психиатри‐
ята, включително за идентифициране на хора без
симптоми, но с повишен риск за психоза, и за раз‐
работване на стратегии за превенция [12].
През 19. в. T. Meynert бе писал, че „мозъкът
не е полиглот”. Той реагира с относително малко
на брой синдроми на различни нокси. Същевре‐
менно една и съща нокса може да предизвика
различни синдроми (в зависимост от разпрост‐
ранението на „процеса” [1]). Обикновено се
твърди, че етиологията е многофакторна, с куму‐
лативно действие на различни рискови фактори.
Подобен банализиран възглед разглежда риско‐
вите фактори като равнопоставени, а повечето от
тях са всъщност от сферата на нормалността (ка‐
то спорадичния прием на амфетамини за под‐
държане на бодрост при учене напр.) и не доп‐
ринасят много за разчитане на етиологията. Зем‐
ното притегляне не обяснява самолетната катас‐
трофа [6]. Поради това е необходимо от широко‐
то поле на тези фактори да се изолират някои по‐
специфични и по‐решаващи за изявата на фено‐
типа, а за това е нужна избирателност в търсене‐
то и концептуална яснота – т.е. преход от „кош‐
мара на Wittgenstein” към „ясното мислене” на
Kraepelin. Трудно е да се предвиди доколко този
подход – проучване на психозата чрез нейното
амфетаминово фенокопие – ще даде съществе‐
ни резултати. Той обаче несъмнено илюстрира
необходимостта от изследователска стратегия,
ориентирана към взаимодействието между
външни и вътрешни фактори. И показва, че въп‐
реки релативизма на някои клинични картини и
на стандартното научно мислене, разграничени‐
ето екзогенно–ендогенно има смисъл. Както и
„хвърлянето на мост” [1] между тях.
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ОЦЕНЪЧНА СКАЛА ЗА СОЦИАЛНИ ДИСФУНКЦИИ
НА ХОСПИТАЛИЗИРАН ПСИХИАТРИЧEН ПАЦИЕНТ
Тодор Толев
Държавна психиатрична болница „Д‐р Георги Кисьов” – Раднево
Резюме. Програмите за стационарно лечение и грижи за психиатрични пациенти предполагат те‐
куща оценка за прояви на болестта и за динамика на симптоми, като част от подлежащите на наб‐
людение поведенчески девиации са социалните дисфункции на боледуващите. В Държавна пси‐
хиатрична болница – Раднево, се прилага скала за социални дисфункции на хоспитализирани пси‐
хиатрични пациенти с 32 показателя в 4 субскали – нарушено обгрижване, идиосинкратичност,
асоциално поведение и прояви на лошо съдействие. Всички показатели на скалата са операцио‐
нално дефинирани. Скалата се използва за текуща оценка на поведението на пациентите от ква‐
лифицирани оценители – медицински сестри. Данните за надеждност на скалата са много добри.
Ключови думи: социални дисфункции, хоспитализирани психиатрични пациенти, оценъчна скала

RATING SCALE FOR SOCIAL DYSFUNCTIONS
IN HOSPITALIZED PSYCHIATRIC PATIENT
Todor Tolev
State Psychiatric Hospital “Dr Georgi Kissiov” – Radnevo
Abstract. Programs for psychiatric inpatients’ treatment and cares suggest an ongoing assessment of
symptom’s dynamics and disease manifestations, as part of the monitoring of behavior deviations and
social dysfunctions of patients. At the State Psychiatric Hospital – Radnevo a scale for social dysfunctions
in hospitalized patients is applied consisting of 32 items in 4 subscales (impaired care, idiosyncratic be‐
havior, asocial behavior, treatment non‐compliance). All scale items are operationally defined. The scale
is very suitable for ongoing assessment of patients' behavior by qualified nurses. The reliability of the
scale is very good.
Key words: social dysfunctions, hospitalized psychiatric patients, rating scale

УВОД
Програмите за стационарно лечение и грижи
за психиатрични пациенти изискват текуща
оценка за прояви на болестта и динамика на
симптоми, като част от подлежащите на наблю‐
дение поведенчески абнормности са социалните
дисфункции на боледуващите. Особено удачни
за тази цел са многобройните оценъчни скали и
въпросници – една от които, създадена и прила‐
гана в Държавна психиатрична болница – Радне‐
во, е предмет на настоящото изложение.
Оценъчните инструменти за психични разст‐
ройства получават радушен прием в психиат‐
ричната теория и практика през последните де‐
сетилетия на ХХ век в резултат на еднопосочно
влияние на няколко значими фактора. Преди

всичко, според Warner [35], усилията за масова
деинституционализация с акцент към екстраму‐
рални грижи и реинтеграция на психиатричните
пациенти в общността увеличават интереса към
съпоставка на социалните умения на боледува‐
щите в условия на психиатрична болница в
сравнение с домашна среда или в извънбол‐
ничните психиатрични служби. Което стимулира
появата на множество оценъчни методики –
предимно в областта на социално функциони‐
ране и качество на живот. По същото време
бурният ентусиазъм заради успеха на психиат‐
ричната фармакотерапия и интензивните кли‐
нични проучвания на нови молекули изисква
нови оценъчни скали, включително пригодени и
спрямо релефа на поведенческите разстройства
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на пациентите (Bech [3]; Sadock et al. [28]; Tyrer,
Methuen [32]). Освен това през този период (а и
насетне!) с нарастваща тревога се посреща
аморфната неяснота на психиатричните теории
и разноезичието в психиатричната терминоло‐
гия, както съвсем уместно са описани метафо‐
рично те от Kendell [13] във влиятелната му сту‐
дия от 1975 г. „Концепцията за болест и ней‐
ното приложение в психиатрията“: ”Всъщ‐
ност болестите, които познаваме в момен‐
та, са по‐скоро като мебели в стара къща, в
която всяко поколение е прибавило няколко
нови собствени парчета, но никога не са изх‐
върляни тези, които са наследени от пред‐
шественици, така че сред пластмасови комп‐
лекти и масички за кафе от стъкло все още са
разпръснати стари табуретки в стил Тюдор,
якобитски скринове и предмети от Регентс‐
твото и Викторианската епоха”. Всички тези
фактори не са изгубили и днес своята роля. Ето
защо, въпреки неоспоримите успехи на визуа‐
лизиращите технологии за проучвания на чо‐
вешкия мозък, все още структурираните скали
са сред най‐надеждните способи за стабилна
еднозначна информативност на научноизследо‐
вателската дейност и порядките на психиатрич‐
ната практика в нашето съвремие.
Оценъчните скали за социални дисфункции
на лица с психични разстройства са изключи‐
телно многобройни и впечатляващо разнооб‐
разни по своя обхват и предназначение, и пъл‐
ноценният им обзор тук е невъзможен. Ще
споменем накратко само някои от тях заради
техни предимства или за специфични особенос‐
ти според преценката ни. Изборът ни се опре‐
деля най‐вече и от тяхното сходство с предлага‐
ната от нас скала, която е инструмент за сест‐
ринска оценка на неприемливи поведенчески
прояви на пациенти в условия на психиатричен
стационар. Поради това част от избраните ме‐
тодики са сестрински оценъчни скали. Кратки
сведения за тези оценъчни методики са предс‐
тавени в Приложение 1. Полезни сведения за
методики, измерващи социално поведение, са
представени през 1975 г. от Weissman [36], съ‐
държащи данни за 15 добре известни по това
време скали за социално функциониране и пак
от Weissman, Sholomskas [38] в 1981 г. за още 12
такива методики. В обширен обзор Hall [9] ана‐
лизира 29 скали за дългопребиваващи психиат‐
рични пациенти по отношение на съдържание и
процедури на прилагане, като само 5 от скалите
посрещат на приемливо ниво нужните крите‐

рии. В своя справочник „Оценъчни скали в пси‐
хиатрията” Tyrer, Methuen [32] предлагат като
добро допълнение на разсъжденията си за из‐
мерванията в областта на социалното функцио‐
ниране съпоставка на 46 методики в тази об‐
ласт. В монографията си „Измерване на здраве:
ръководство за оценъчни скали и въпросници”
от 2006 г. McDowell [18] съобщава подробни и
полезни указания за работа с 23 методики за
социално функциониране и психично благопо‐
лучие. А относно нивото на психометрични ка‐
чества на 101 прилагани в Италия сестрински
оценъчни скали Palese et al. [22] в масивния си
обзор от 2014 г. привличат вниманието ни върху
огромното значение на добрите проучвания за
валидност и надеждност на многобройните ин‐
струменти в клиничното ежедневие. Редно е в
заключение да добавим препоръките и сведе‐
нията на Bech [3] и Sadock et al. [28] за прило‐
жението на оценъчни методики за социално
функциониране в психиатричната практика и
изследвания.
Прави впечатление широката палитра от
различия в дефиниране обхвата на основни со‐
циални роли, различия във формулиране на
операционални дефиниции и техните степени,
различия в протокола на прилагане на методи‐
ки и много други нееднаквости. Това определя
съпоставката на данни, получени с различни
методики като крайно ненадеждни. Ала това
засега е неизбежно, защото културните разли‐
ки, спецификата на всяка отделна психиатрична
служба и несъвпадащи изследователски сюжети
подтикват авторите да създават нови и нови
оценъчни инструменти за социално функциони‐
ране. Вярно е, известна част от тях са модифи‐
кации на предходни частично успешни методи‐
ки – например от скалата SAS‐SR на Weissman,
Bothwell [37] възниква самооценъчният форму‐
ляр за социално функциониране на Gameroff et
al. [7]. Както и скалата Personal and Social
Performance scale / PSP на Morosini et al. [20] е
погълнала в себе си добре известната Global
Assessment of Functioning / GAF, предлагайки
много по‐информативен способ за приложение
на 100‐точковия интервал на оценки, предло‐
жен от GAF.
И така, като цяло при скалите за социални
дисфункции се наблюдава тенденция към поява
на все нови и нови инструменти, докато при
скалите за клинични симптоми след първона‐
чалната експлозия на разнообразия в края на ХХ
век се отбелязва стабилизация и трайна склон‐
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ност към използване на едни и същи методики
за симптомна оценка. Какви са причините за
такава впечатляващо несходна еволюция на те‐
зи две групи оценъчни инструменти?
Обяснение на това съществено различие
между двете групи оценъчни методики вероятно
можем да открием в разликата между обектите
на тяхното предназначение. Отговор на въпроса:
какво всъщност измерват те? – би посочил
причината скалите за клинични симптоми да не
увеличават съществено своя брой, докато скали‐
те за социални дисфункции да се роят въпреки
изобилието от предходни аналози.
Вярно, и двата вида оценъчни методики са
насочени към наблюдаваните поведенчески
прояви на боледуващите. Но докато скалите за
клинични симптоми отчитат доколко наблюда‐
ваното поведение по сходен начин и при сходни
средови обстоятелства може да се отнесе
към приетите съвкупности от медицински
порядък (симптоми) – и става признак на болес‐
тна увреда, скалите за социални дисфункции
отчитат доколко наблюдаваното поведение се
отклонява от стандарти на конкретен сре‐
дови контекст (норми за ролево поведение) – и
се определя като социална дезадаптация.
Макар преценени от страничния наблюда‐
тел като социална дезадаптация – защото са
продукт на несправяне с конкретните ролеви
повели, социалните дисфункции вътре в себе
си имат сложен строеж, в основата на който не‐
избежно бихме открили конкретни церебрални
абнормности – ако генезата на този вид соци‐
ални дисфункции е болестна. В този случай
уместно е да се обсъди – дали такива дисфунк‐
ции се явяват епифеномени на клинични симп‐
томи – което нерядко получава отражение още
в операционалните дефиниции на скалите за
оценка на тежест на психопатология. Или соци‐
алните дисфункции от всякакъв вид по принцип
са отделни от клиничните симптоми и са високо
автономни в своята поява и развитие.
Предпочитаме да подкрепим тезата, че со‐
циалните дисфункции са отделна дименсия на
човешка себеизява (включително в условия на
болест, като обект на психатрично внмание) и
заедно с клиничните симптоми дават по‐
информативна и „триизмерна” представа за чо‐
вешкото боледуване, защото така се съвместя‐
ват преценките за медицинска увреда с регист‐
рираните девиации спрямо справянето с при‐
същи средови норми. В този дух са напътствията
на бележитите познавачи на социални дисфун‐
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кции от края на ХХ в. Jurgen Ruesch и Carroll
Brodsky [27; 26], които отбелязват, че докато в
миналото тези дисфункции са били очевидни и
без нужда от коментар поради твърдите общес‐
твени порядки, през средата на ХХ век все по‐
дифузните и нееднозначни социални стандарти
замъгляват представите за социален дефицит и
започват да изискват все по‐подробни дефини‐
ции и отегчителни уточнения. Такива възгледи
споделя и Myrna Weissman [36; 38], като под‐
чертава, че социалното приспособяване е израз
на взаимодействие на индивида със социалното
обкръжение чрез поведение във формат на со‐
циални роли и поради това трябва да се оценя‐
ва отделно от симптомите, и то – с възможно
най‐висока точност, но и с голямо внимание –
защото в понятието социално функциониране
нерядко попадат „примеси” и на някои други
неродствени конструкти – социална подкрепа,
социална свързаност, социален статус”, соци‐
ално ролево представяне – а спрямо тях следва
да се ползват отделни оценъчни инструменти.
Ако интерпретираме социалните дисфунк‐
ции от позицията на структурния функционали‐
зъм на човешкото поведение, полезна яснота
добавя пояснението на Anissa Taun Rogers [25],
според която манифестните функции в общес‐
твената система водят до очевидни и наблюда‐
еми промени (например училищната оценка е
стимул и „обратна връзка” за учениците), а ла‐
тентните функции са също от полза, макар да
не са толкова явни (например училищната
оценка е механизъм за йерархизиране по прес‐
тиж в група от ученици), то дисфункциите не
допринасят благополучие за конкретния участ‐
ник и стабилност на системата като цяло, а пре‐
дизвикват хаос и деструкция на социалните
взаимоотношения.
Вредният ефект като основен определител
за дезадаптивност е ясно посочен в концепция‐
та за „Four Ds” – dysfunction, distress, deviance,
dangerousness (дисфункция, дистрес, девиант‐
ност и опасност) (Nolen‐Hoeksema [19]), според
която маладаптивно е поведение, което смуща‐
ва функционирането, носи страдание, изглежда
явно необичайно и е потенциално опасно. Тази
концепция, намерила приложение в ръководст‐
вата DSM‐III, DSM‐III‐R и DSM‐IV (Adams et al. [1]),
е израз на идеята за вредна дисфункция
(harmful dysfunction) и е добра дефиниция за
абнормно поведение.
Полезна пълнота в осмислянето на сложната
природа на социалната адаптация / дезадапта‐
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ция се открива в коментара на McDowell [18] за
двата подхода в оценката на социалните дис‐
функции. От една страна, социалната вгради‐
мост се определя от удовлетвореност на ин‐
дивида от взаимоотношенията му с околните
или справяне с различни социални роли. Тази
субективна оценка отчита афективни реакции
на недоволство, нещастие, тревожност и се
обозначава като мярка за удовлетвореност от
живота, щастие и качество на живота, и се отра‐
зява като „субективно благополучие” чрез мно‐
жество методики. От друга страна, социалната
вградимост е израз на успеха в справяне със со‐
циални дейности по приемлив начин според
очакванията на околните – което се обозначава
като ролево поведение. По този начин социал‐
ната вградимост проявява двойнствената си
природа – тя е динамичен процес, съчетаващ
стремеж за редукция на напрежения и стремеж
към удовлетворяване на базисни потребности
(Linn, 1979; по McDowell [18]).
Ето защо социалните дисфункции на психи‐
атричните пациенти стават разбираеми и дос‐
тъпни за оценка единствено в контекста на Тео‐
рия за ролите (Role Theory), описваща облика
на индивидуалното поведение на човека в со‐
циална ситуация, а на колективно ниво – меха‐
низмите на съставяне и прилагане на норми от
социалните институции. И понеже социалната
роля е съвкупност от действия, дейности и наг‐
ласи, които следва да бъдат съзвучни и съгласу‐
вани помежду си, а ако не са – тогава ще следва
да се отбележи появата на социална дисфунк‐
ция (Turner [31]). А тази съвкупност от действия,
дейности и нагласи всъщност е сложна система
от компоненти, включваща ролева ситуация,
експектации и норми, способи за контрол и
евентуални санкции, както и съответните парт‐
ньори на ролевото взаимодействие (Biddle [4]).
Важно е да подчертаем, че тази система, отра‐
зяваща ролевото поведение като съставка на
социалната реалност, не е статична даденост, а
е динамичен процес, описващ социалното фун‐
кциониране като нормативно поведение в со‐
циални ситуации (Blakely, Dziadosz [5]), и този
процес става валиден за всеки – включително и
за хоспитализирания психиатричен пациент в
болнична среда.
Но интерпретирането на социалното функ‐
циониране като нормативно поведение в кон‐
текста на социални роли трябва да се извърши
внимателно, когато събитията се дължат на бо‐
лест – включително и под форма на психично

разстройство. Защото макар човешкото здраве
да е социален концепт, болестта е директен
причинител на социална маладаптация (Lewis
[14]) посредством невробиологични субстрати с
изводими от тях увреди – включително и в со‐
циалния мозък, като възникналите церебрални
дефицити са в основата на поведенчески откло‐
нения, наречени от нас социални дисфункции
(Porcelli et al. [24]), ала са подвластни повече на
подлежаща невробиологична патология, откол‐
кото на средови фактори под форма на ролеви
взаимодействия. По този начин психиатричните
симптоми обуславят когнитивни увреди, а те
впоследствие се проектират като социални де‐
фицити (Smith et al. [30]) и превръщат човешко‐
то поведение във „финална спирка”, отразява‐
ща съчетание на генетика, темперамент, лич‐
ностови черти и патологични прояви, включени
в процес на адаптивно функциониране, без да
забравим, че болестно детерминираното пове‐
дение често е израз на опит за адаптация
(Vaughan, Oldham [33]).
И така, за да осигурим оценка на неприем‐
ливо социално поведение на психатричните па‐
циенти в хода на лечението им при стационар‐
ни условия, от 2001 г. в Държавна психиатрична
болница – Раднево, е въведена Оценъчна скала
за социални дисфункции на психиатричен па‐
циент, предвидена за попълване от медицинс‐
ките сестри в психиатричните отделения. Най‐
близка до тази методика е споменатата вече
скала за сестринска оценка – Nurses' Observation
Scale for Inpatient Evaluation / NOSIE на Honigfeld
et al. [10, 11], която освен с масовото си разп‐
ространение, се отличава и с много добрите
свои психометрични характеристики (Lyall et al.
[16]), както и с по‐прагматична кратка версия за
ускорена лесна оценка (Jones et al. [12]). Но се
въздържаме от прилагането на NOSIE за рутин‐
на употреба поради несъгласие с една харак‐
терна особеност на тази методика. В нея „съжи‐
телстват” по механичен начин оценки на обек‐
тивно наблюдаеми поведенчески дисфункции с
оценки на клинични симптоми, което прави
общата преценка за социално поведение на па‐
циента грубо хетерогенна в методологичен ас‐
пект и освен това – оценката на симптоми не е
сестрински ангажимент и служебно задълже‐
ние. Поради това, налага се да предложим за
нуждите на болницата ни нова оценъчна скала.
Методиката ни е съобразена с ролевата
диспозиция медицинска сестра – пациент,
присъща на психиатричната специфика, позво‐
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ляваща реализация на основните отправления
на сестринската дейност (McAllister et al. [17]) в
пет области : 1) разбиране на пациента и него‐
вите преживявания; 2) стимулиране и улеснява‐
не на неговия „растеж”; 3) терапевтична упот‐
реба на „себе си”; 4) избор на правилен подход
в конкретна ситуация и 5) баланс между автори‐
тарност и емоционалност при необходимост от
контрол и ограничаване на неприемливи пове‐
денчески изяви.
В допълнение, към традиционния спектър
на „палитрата” на поведенческите изяви на па‐
циента през погледа на медицинската сестра,
добавена е и преценка на готовността на боле‐
дуващия да съдейства на провежданото лече‐
ние – защото прояви на лошо придържане са
сериозен маркер за непълноценен ход на ле‐
чебния процес в психатричното ежедневие
(Cochran, Gitlin [6]; Scott [29]; Bech [3]).

ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИКАТА
Представяме съдържанието на скалата, съ‐
образено с традиционния обхват на професио‐
налните задължения на медицинска сестра, ра‐
ботеща в психиатричен стационар. Скалата съ‐
държа 32 показателя, разпределени в 4 емпи‐
рично обособени групи / субскали, отразяващи
различни аспекти на поведение на пациента в
отделението / болницата, преценено като неп‐
риемливо / застрашаващо според преценката
на медицинската сестра и определено като со‐
циална дисфункция с варираща тежест на изява.
Оценката е въз основа на инструменталното и
вербалното поведение на пациента.
Субскалите имат по 8 показателя, отразява‐
щи видове социални дисфункции в контекста на
съответната субскала.
Четирите субскали, с присъщите им показа‐
тели, са следните:
І. Нарушено обгрижване
Описва поведенчески отклонения, които
пряко нарушават възможността за обслужване и
грижи за пациента, както и вградимостта му в
режима в това отношение.
Отразени са дисфункциите в автономността
и зависимост от грижи, съотнесени с парамет‐
рите на болничната среда и ресурсите по об‐
служването.
ІІ. Идиосинкратични прояви
Описва поведенчески отклонения, които
пряко не са пречка за обслужването на пациен‐
та, но са определено неприятни за околните и
влошават общуването с пациента.
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Отразени са дисфункции в социалната при‐
емливост в съпоставка с облика на институцио‐
налните норми и неформалните предписания за
поведение.
ІІІ. Асоциални прояви
Описва поведенчески отклонения, които са
пряко опасни за пациента или за околните, или
се определят като категорично недопустими и
забранени в болницата.
Отразени са дисфункциите с обществено
опасен облик, в интерферирането им с условия‐
та на болничните порядки и ресурсите по обе‐
зопасяването.
ІV. Лошо съдействие
Описва поведенческите отклонения, които
пряко нарушават терапевтичното съдействие и
предписанията за необходимо поведение за
целите на лечението.
Отразени са видове поведенчески прояви,
които затрудняват лечебния процес и терапев‐
тичните намеси спрямо пациента.
Всеки показател на методиката е представен
като петстепенна скала (0 1 2 3 4) за нарастване
на социалните дисфункции в контекста на съот‐
ветния показател.
Степените за оценка са според степента на
дисфункция:
0 – никаква дисфункция > поведението е
нормално и без отклонения в съответната об‐
ласт,
1 – лека дисфункция > може да бъде и ситу‐
ативно допустима, но определено съществува,
2 – умерена дисфункция > отклонението е
явно, но без да носи опасност и тежки проблеми,
3 – сериозна дисфункция > тежки проблеми,
често изискващи намеса, помощ или контрол,
4 – екстремна дисфункция > отклоненията
са във възможно най‐тежката си степен на изява.
Всяка субскала, всички показатели и степе‐
ните им са описани с операционални дефини‐
ции и ключови спомагателни примери. Всички
описания са представени в глосарий. Изготвено
е обучително пособие за работа с методиката.
Оценките са предвидени за поставяне от
медицинска сестра, но може да се попълват и от
друг експерт – в условия на полуструктурирано
интервю, въз основа на операционални дефи‐
ниции и ключови типови примери за субскали‐
те, техните показатели и степените на оценка –
отразени в глосарий.
Оценката за тежест на социалната дисфунк‐
ция е според облика на наблюдаваното пове‐
дение на пациента (инструментално и вербал‐
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но), по данни от пряко наблюдение, налична
документация и други източници, в съпоставка
със съответните операционални дефиниции.
Периодът на оценка обикновено е послед‐
ната седмица, но може да се удължи не повече
от един месец, ако през този период пациентът
е бил наблюдаван в същите условия. По‐кратък
период на оценка не показва чувствителност, а
по‐дългият е с риск от грешка.
Оценката на социални дисфункции се пред‐
ставя чрез оценки на четирите субскали (съдър‐
жащи сбора на оценките на съответните показа‐
тели), както и с глобална оценка, съставена от
сбора на всички показатели. Глобалната оценка
може да има интервали, създадени емпирично
според предпочитанията на изследователя.
Приложима е в психиатрични стационари с
подобен на болницата ни контингент, обстанов‐
ка, ресурси и лечебно‐рехабилитационни зада‐
чи. Умерено приложима е в условия на дневни
стационари или за комплиментарни психиат‐
рични служби. Неприложима е за амбулаторни
пациенти.
В Приложение 2 са представени кратки све‐
дения за операционалните дефиниции по субс‐
кали и техните показатели, както и общи прави‐
ла за степенуване на тежест на оценката.
Глосарият на скалата с операционалните
дефиниции на степените на оценка по показа‐
телите и инструкциите за употреба са на разпо‐
ложение у автора.

ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
За определяне психометричните свойства на
методиката, анализирани са данни за 1023 па‐
циенти на ДПБ – Раднево, с диагноза шизофре‐
ния по DSM‐IV, лекувани в болницата за перио‐
да 2008‐2012 г., със следните демографски ха‐
рактеристики, отразени в табл. 1.
Данните за изследваните психиатрични па‐
циенти не са обект на допълнително анализира‐
не и са посочени само за да илюстрират, че се
касае за кохорта тежко боледуващи мъже и жени
с шизофрения, типични за болничния стационар.
Определянето на надеждност на методиката
е извършено по метода Алфа на Кронбах
(Cronbch’s alpha). Обект на анализ са оценки за
тежест на социални дисфункции при 1023 ново‐
постъпили пациенти с шизофрения в болницата,
като оценяването е извършено на 7‐ия ден от
хоспитализирането.
Изследваната кохорта пациенти междувре‐
менно е оценена за тежест на психиатрични
симптоми и за получавана медикация, но дан‐
ните за тежест на психопатологичната находка и
приложената терапия не са представени тук,
защото не са обект на настоящото проучване.
Данните за тежест на социалните дисфунк‐
ции, представени като сборни оценки по субс‐
кали (за жени и мъже), са отразени в табл. 2.
Данните за тежест на социалните дисфунк‐
ции, представени по показатели за всяка субс‐
кала (без разлики по пол), са отразени в табл. 3.

Таблица 1. Пациенти с шизофрения, изследвани за тежест на социални дисфункции през първата седмица след хоспита‐
лизиране
Пациенти, n = 1023
Жени
Мъже
Общо

Mean

Средна
възраст
45,80

Начало
на болестта

Давност
на болестта

Брой
епизоди

26,32

19,19

10,04

Мерки
на принуда

Хоспитализации
10,56

1,24

Std. Deviation

11,367

8,50

10,08

8,37

8,85

2,41

Mean

42,56

25,53

16,93

7,60

5,30

1,48

Std. Deviation

11,157

8,10

12,57

6,88

4,78

1,98

Mean

43,97

25,88

17,93

8,66

8,61

1,36

Std. Deviation

11,357

8,28

11,59

7,65

8,01

2,21

Таблица 2. Тежест на социалните дисфункции при пациенти с шизофрения, представени по субскали и обща оценка
Пациенти, n = 1023
Жени
Мъже
Общо

Нарушено
обгрижване

Идиосинкратични
прояви

Асоциални
прояви

Лошо
съдействие

Социални дисфункции –
общо

Mean

6,60

5,34

1,71

2,17

Std. Deviation

5,83989

7,03773

3,27847

3,54579

15,76
17,37179

Mean

5,22

3,18

0,64

1,74

10,78

Std. Deviation

4,99560

3,97279

1,21541

3,44873

11,46845

Mean

5,82

4,12

1,10

1,92

12,94

Std. Deviation

5,41936

5,61601

2,40357

3,49600

14,53633
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Таблица 3. Тежест на социалните дисфункции при пациенти с шизофрения, представени по показатели за всяка субскала
Нарушено обгрижване
Проблеми
с хранене
Mean
Std. Deviation

Лоша
лична
хигена

Занемарена
външност

Лошо самообслужване

Упорита неподчиняемост

Замърсява и
разхвърля

Отказва
да помага

Прояви
на безпомощност

0,25

1,00

1,04

0,64

0,75

0,78

1,22

0,24

,65573

,91679

,95313

,88515

,97244

,94011

1,09862

,94094

Шумно
поведение

Лоши
обноски

Досадно
поведение

Просене
и изнудване

Безсмислено
прахосване

Прекалява с
цигари и кафе

Склонност
към скитане

Идиосинкратични прояви

Mean
Std. Deviation

Отблъскващи
привички

0,58

0,61

0,76

0,62

0,45

0,36

0,49

0,27

,85860

,88465

,94097

,91590

,84025

,75138

,91074

1,03163

Грубост и
враждебност

Агресивни
нападения

Деструктивни пориви

Суицидно
поведение

Непристойни
прояви

Сексуално
посегателство

Кражби
и измами

Асоциални прояви

Mean
Std. Deviation

Пориви на
себеувреждане

0,47

0,19

0,10

0,05

0,05

0,10

0,01

0,14

,77710

,58130

,40908

,33304

,32905

,40571

,09359

,54987

Отказва
лекарствата

Капризи за
терапия

Упорство за
изписване

Съпротива
за прегледи

Употреба
на алкохол

Употреба
на наркотици

Непозволени дейности

Лошо съдействие

Mean
Std. Deviation

Нагласа
за бягство

0,38

0,35

0,57

0,39

0,17

0,01

0,01

0,02

,75454

,71958

,89716

,82500

,57281

,14608

,10820

,18703

Без да се впускаме в коментар относно те‐
жестта на регистрираните социални дисфунк‐
ции, само ще отбележим, че те са отчетливо из‐
разени в контекста на методиката.
Проверката на вътрешната съгласуваност
(надеждност) на методиката бе извършена чрез
метода Алфа на Кронбах (Cronbach’s coefficient
Alpha) и резултатите са представени в табл. 4.
За една от субскалите – „лошо съдействие”,
стойността на Cronbach’s Alpha = ,681, приемаме
за достатъчно висока поради малкия брой пока‐
затели в методиката ( = 4). За останалите три
субскали имаме отлични стойности за Cron‐
bach’s Alpha = ,752, 772, 734.
Видно е, че е изпълнена препоръчителната
величина > ,70 за стойностите на Cronbach's
Alpha if Item Deleted за всяка от четирите субс‐
кали, а стойностите на Corrected Item‐Total
Correlation са също над границата > ,40 при по‐
вечето показатели на методиката, с изключение
на 5 от показателите на скалата – както е отра‐
зено в табл. 5. Следва да отбележим, че два от
тези показатели – „прояви на безпомощност” и
„сексуално посегателство”, подчертано рядко
регистрират отклонения на ниво социална дис‐
функция, защото за основната част от контин‐
гента на болницата (лица с тежки ендогенни
психотични състояния) такъв тип поведенчески

девиации не са присъщи поради естеството на
болестното състояние и порядките в болницата,
минимизиращи шанса от поява на подобни
прояви. При други три показатели – „употреба
на алкохол”, „употреба на наркотици” и „непоз‐
волени дейности” Corrected Item‐Total Correla‐
tion също се оказва в неприемливо ниски гра‐
ници, значително < ,40 (= ,230; ,251; ,259). При‐
чина за това посочваме да е естеството на ко‐
хортата, избрана да послужи за статистическата
верификация на методиката. Пациенти с тежка
шизофрения – каквато бе нашата извадка от
контингента на болницата, относително рядко
имат участие в подобен вид девиантно поведе‐
ние. Тези показатели са добре работещи при
пациенти с прояви на зависимост към психоак‐
тивни вещества и алкохол; при тези пациенти
по‐често биха се наблюдавали и девиации от
типа „прояви на безпомощност” и „сексуално
посегателство”. Впрочем, при изследванията на
пациенти с психотични състояния, но без зави‐
симост към вещества, практиката в болницата е
да не се ползват последните 3 показателя от
субскалата „лошо съдействие” („употреба на
алкохол”, „употреба на наркотици” и „непозво‐
лени дейности”) точно заради слаба корелаци‐
онна връзка с останалите показатели от тази
субскала.
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Таблица 4. Проверка на надеждност за цялата методика, представена по субскали, чрез Cronbach’s Alpha – Reliability
Statistics

Общо за методиката
Items

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

N of Items

,843

,877

4

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Нарушено обгрижване

,752

,773

Идиосинкратични прояви

,772

,767

Асоциални прояви

,734

,828

Лошо съдействие

,681

,808

Таблица 5. Проверка на надеждност за цялата методика, представена по показатели, чрез Cronbach’s Alpha – Reliability
Statistics
Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

N of Items

Нарушено обгрижване – общо

,887

,886

8

Идиосинкратични прояви – общо

,906

,910

8

Асоциални прояви – общо

,785

,812

8

Лошо съдействие – общо

,831

,830

8

Items – Нарушено обгрижване

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Проблеми с хранене

,412

,893

Лоша лична хигиена

,831

,856

Занемарена външност

,812

,857

Лошо самообслужване

,740

,866

Упорита неподчиняемост

,732

,866

Замърсява и разхвърля

,805

,858

Отказва да помага

,672

,873

Прояви на безпомощност

,303

,907

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

,746

,890

Items – Идиосинкратични прояви
Шумно поведение
Лоши обноски

,758

,889

Досадно поведение

,799

,884

Отблъскващи привички

,739

,890

Просене и изнудване

,793

,886

Безсмислено прахосване

,699

,895

Прекалява с кафе и цигари

,698

,894

Склонност към скитане

,435

,921

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Грубост и враждебност

,522

,779

Агресивни нападения

,675

,725

Деструктивни пориви

,664

,737

Items – Асоциални прояви

Пориви на себеувреждане

,423

,773

Суицидно поведение

,416

,774

Непристойни прояви

,587

,748

Сексуално посегателство

,324

,793

Кражби и измами

,562

,748

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Items – Лошо съдействие
Отказва лекарствата си

,791

,773

Капризи за друга терапия

,720

,786

Упорство за изписване

,775

,779

Нагласа за бягство

,753

,781

Съпротива за прегледи

,681

,795

Употреба на алкохол

,230

,843

Употреба на наркотици

,251

,844

Непозволени дейности

,259

,841
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В допълнение ще отбележим, че малкият
брой показатели във всяка от субскалите на ме‐
тодиката (= 8) позволява и по‐малки стойности
на Corrected Item‐Total Correlation.
Относно стойностите за Cronbach's Alpha if
Item Deleted при повечето показатели са налице
данни за висока надеждност, отчетливо надви‐
шаващи препоръчителната граница (> ,70). Само
при два от показателите: „прояви на безпомощ‐
ност” и „склонност към скитане” е превишена
границата от >,90 (,907; ,921), но въпреки това
предпочитаме тези показатели да бъдат запа‐
зени, въпреки данните за дублиране с други
показатели от същите субскали), защото чрез
тях се добиват много важни сведения за пове‐
денческия „профил” на пациента в контекста на
скалата. По същата причина Cronbach's Alpha
(,906), явно надвишаваща препоръчителното
ниво от (,90) за субскалата „Идиосинкратични
прояви“, не следва да е обект на корекции по
отношение брой и състав на показателите, за‐
щото съдържа полезна информация за особено
важен клас социални дисфункции на хоспитали‐
зирания психиатричен пациент.
Важно е да се посочи, че въпреки установе‐
ната чрез Cronbach’s coefficient Alpha непълно‐
ценност при някои съставки на скалата – белези
на дублиране заради претрупаност с показатели
или ниско ниво на корелативна свързаност при
някои показатели, приемаме методиката в този
неин вид, защото тя има предназначение не са‐
мо да снабдява лекуващия екип с достоверна ин‐
формация, но и да бъде пособие за психиатрич‐
ната медицинска сестра в усилията ù да изгради
адекватно взаимодействие с пациента по сми‐
съла на указанията за ролева диспозиция меди‐
цинска сестра – пациент (McAllister et al. [17]).
Прави впечатление, че изследването по ме‐
тода Cronbach’s coefficient Alpha е насочено из‐
цяло към отделните субскали на методиката, а
не на скалата като цяло. Този подход е избран,
защото е важно да се познава надеждността на
показателите в контекста на конкретната субс‐
кала, докато цялата скала е по‐скоро механичен
конгломерат от четири отделни „фасетки” на
девиантността на пациента.
Проверката за конструктивна валидност на
скалата чрез факторен анализ с прилагане на
Kaiser‐Meyer‐Olkin Measure of Sampling Adequa‐
cy и Bartlett's Test of Sphericity е с много добри
резултати, но те няма да бъдат публикувани тук,
защото интерпретирането на установените фак‐
тори /клъстери изисква да се коментират реди‐

ца важни аспекти на процеса „оценяване”. Ред‐
но е да уточним например „какво точно ще ме‐
рим” с подобен вид скали, дали процедурите по
оценка променят стойността на оценявания
обект, каква е ролята на предварителните наг‐
ласи (стигма?) на оценяващия субект и други
още любопитни зони при регистриране на дан‐
ни за социални дисфункции. Обаче за такива
разсъждения е нужно пространство – а настоя‐
щата публикация не предвижда такава възмож‐
ност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представена е методика за оценка на социал‐
ни дисфункции на хоспитализирани психиатрични
пациенти от пряко ангажирани с тях психиатрични
сестри по време на болничния престой.
Съставена е от 32 показателя, разпределени
в четири емпирично обособени субскали – на‐
рушено обгрижване, идиосинкратични прояви,
асоциални прояви и лошо съдействие.
Всяка субскала съдържа по 8 показателя, от‐
разяващи дисфункции в контекста на съответна‐
та субскала.
Всеки показател е представен в 5‐степенна
скала, отразяваща наличие и нарастване на те‐
жест на социалните дисфункции според съот‐
ветния показател.
Всяка субскала, всеки от показателите и вся‐
ка от степените на тези показатели са описани
чрез операционални дефиниции, отразени в
глосарий.
Изготвено е ръководство за употреба, както и
материали за предварителен обучителен курс за
ангажираните с методиката медицински сестри.
Методиката е предвидена както за еднок‐
ратна оценка, така и за текуща съпоставителна
оценка в хода на терапевтичния процес.
Същевременно методиката е инструмент за
регулиране на ролевото поведение на меди‐
цинската сестра в служебните отношения с па‐
циента.
Освен това методиката е част от предпос‐
тавките за реализиране на екипен подход в
процеса по водене на случая, обединяващ чле‐
новете на терапевтичния екип в психиатричното
отделение.
Скалата се прилага рутинно в Държавна пси‐
хиатрична болница от 2001 год. и среща одоб‐
рение от персонала заради лекотата по прила‐
гане и отчитане на данните.
Данните за психометричните характеристи‐
ки на скалата са окуражителни.
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Приложение 1. Оценъчни скали за социални дисфункции
A normative social adjustment scale. Barrabee et al., 1955 [2]
Оценява професионална дейност, приходи, брачен живот, родителство, разширено семейство, връзки с обществото. Оценките
са за инструментално и афективно ролево поведение.
Има 27 показателя в 5 операционално дефинирани степени.
Информацията се събира в едночасово полуструктурирано интервю. Оценките са по данни на пациента.
Периодът на оценка е от 4 седмици до един месец.
Данни за надеждност и чувствителност на оценки не са публикувани. Данните за валидност са ограничени.
Mandel Social Adjustment Scale. Mandel, 1959 (по Weissman [36])
Оценява трудова заетост (работещ, студент, пенсионер), семейство (съпружество, родителство, роднини), финанси, здраве, религия,
битова среда и социални контакти. Оценките са за инструментално и афективно поведение.
Има 37 показателя в 5 операционално дефинирани степени.
Информацията се събра чрез неструктурирано интервю. Оценките са по данни на пациента.
Периодът на оценка не е твърдо дефиниран.
Липсват публикувани данни за психометрични качества.
A social dysfunction rating scale / SDRS. Linn et al., 1969 [15]
Оценява симптоми и дисфункции в личностовата и междуличностовата сфера, както и справяне с текущи делничи дейности.
Оценки за семейно функциониране, професия и рекреативни дейности не са самостоятелно обособени.
Има 21 показателя в 6 степени на оценка.
Информацията се събра чрез полуструктурирано интервю. Оценките са по данни на пациента.
Периодът на оценка е „сега” или за предходната седмица.
Психометричните качества на скалата са много добри.
Nurses' Observation Scale for Inpatient Evaluation / NOSIE. Honigfeld et al., 1966 [10;11] сестринска оценка!
Оценява поведенчески отклонения – социални дисфункции (например немарливост, небрежност, неопрятност, недружелюбност,
неприятни навици за хранене) и наблюдаеми белези на симптоми (например гневливост, говори си сам, смее се без причина, казва,
че е тъжен и разстроен).
Има 30 показателя с кратки операционални дефиниции. Оценката е в 5 степени.
Информацията се събира чрез пряко наблюдение на поведението на пациента.
Периодът на оценка е за предходните 3 дни.
Психометричните качества на скалата са отлични и подробно публикувани. Чувствителността към промяна е висока.
The Structured and Scaled Interview to Assess Maladjustment / SSIAM. Gurland et al., 1972 [8]
Оценява маладаптация в 5 основни роли – трудова, социална, семейна, съпружеска и сексуална по отношение на субективен
дистрес, девиантно поведение и конфликти, както и отделно – за средови стрес, прогностични и общи здравни аспекти.
Има 60 показателя (45 за основни роли и 15 за стрес и общи допълнителни аспекти), в 11 степени с операционални дефиниции
при 5 от тези степени.
Информацията се събра чрез структурирано интервю. Оценките са по данни на пациента.
Периодът на оценка може да варира, най-често е за предходния месец.
Психометричните качества на скалата са много добри и подробно публикувани.
Social Adjustment Scale-Self-report / SAS-SR. Weissman, Bothwell 1976 [37] самооценка; сестринска оценка!
Оценява социални дисфункции по отношение на работа, социална активност и свободно време, съпружество, родителство
и разширено семейство, както и цялостна оценка за дисфункции.
Има 42 показателя с кратки операционални дефиниции. Оценката е в 5 степени.
Информацията се събира чрез интервю и самооценка на пациента.
Периодът на оценка е за предходните 2 месеца (или 2 седмици за вариант самооценка).
Психометричните качества на скалата са отлични и подробно публикувани.
Има последващи модификации с 54, 24 и 14 показателя (Gameroff et al., 2012 [7])
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Social Performance Schedule / SBS. Wykes, Sturt, 1981 [39]
Оценява поведенчески отклонения – някои от които са социални дисфункции (например лоша хигиена, занемарена външност),
а други са по-скоро за симптоми (например инкохерентна реч, обсесивност).
Има 21 показателя, като оценките са най-често в 5 нива на тежест, но някои от показателите са четиристепенни или тристепенни.
Всички показатели и степени са отлично операционално дефинирани.
Информацията се събра чрез структурирано интервю. Оценките са по данни на пациента.
Периодът на оценка е за предходния месец.
Психометричните качества на скалата са много добри и подробно публикувани.
Nurses Evaluation Rating Scale / NERS. Overall et al., 1986 [21] сестринска оценка!
Оценява болестни феномени (симптоми) – например мисловни нарушения, депресия, тревожност, психомоторна ретардация –
отчетени в контекста на сестринските програми от грижи.
Има 16 показателя с операционално дефинирани степени
Информация се събира чрез структурирано интервю, по данни на пациента и преценка за взаимодействие.
Периодът на оценка варира, обикновено е за предходната седмица.
Психометричните качества на скалата са много добри и подробно публикувани.
Overt Aggression Scale / OAS. Yudofsky et al., 1986 [40] сестринска оценка!
Оценява агресивно поведение в четири категории – вербална агресия, физическа агресия към околните, агресивност / деструктивност
към предмети и агресия към себе си (автоагресия). Има опции за оценка на евентуално приложени интервенции заради агресивното
поведение.
Има 4 показателя – според посочените категории. Оценката е в 5 операционално дефинирани степени.
Информацията се събира чрез пряко наблюдение на поведението на пациента.
Периодът на оценка варира, обикновено е за предходната седмица.
Психометричните качества на скалата са много добри и подробно публикувани.

The MOS 36-item short-form health survey / SF-36. Ware, Sherbourne, 1992 [34]
Оценява неблагополучия / дисфункции в 8 области: телесно функциониране; ролеви срив поради здравословни проблеми; телесна
болка; социално функциониране; общо психично здраве; ролеви срив поради емоционални проблеми; виталност (енергия-умора);
общотелесна перцепция.
Има 36 показателя с различен брой за всяка област, представени в нива с различна степен.
Информацията се събира чрез интервю с пациента и допълнителни източници.
Периодът на оценка може да варира.
Психометричните качества на скалата са отлични и подробно публикувани.
Personal and Social Performance scale / PSP. Morosini et al., 2000 [20]
Оценява социални дисфункции в 4 области: общественополезни дейности, вкл. работа и учение; лични и обществени отношения;
грижи за себе си; обезпокоително и агресивно поведение.
Тези 4 показателя са с операционални дефиниции. Оценката е в 6 операционално дефинирани степени.
Впоследствие, в рамките на 10 операционално дефинирани нива, се поставя окончателна оценка от 0 до 100 т.
Информацията се събира чрез интервю с пациента и допълнителни източници.
Периодът на оценка може да варира, обикновено е за предходния месец.
Психометричните качества на скалата са отлични и подробно публикувани.
Interactive Observation Scale for Psychiatric Inpatients / IOSPI. Pedrão et al., 2001 [23] сестринска оценка!
Оценява поведенчески отклонения – социални дисфункции (например хигиена, залежаване, участие в дейности и труд), а други са
за симптоми (например халюцинации, фантазми, възбуда, неадекватни постъпки).
Има 16 показателя с оценки в 5 степени, като се допуска опция „оценката е невъзможна“. Всички показатели и степени са отлично
операционално дефинирани.
Информацията се събира чрез структурирано интервю. Оценките са по данни на пациента.
Периодът на оценка варира, обикновено е за предходната седмица.
Психометричните качества на скалата са много добри и подробно публикувани.
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Приложение 2. Кратко съдържание на скалата – субскали, показатели и общи правила за тежест на оценки
І. Нарушено обгрижване
Описва поведенчески отклонения, които пряко нарушават възможността за обслужване и грижи за пациента, както и вградимостта му
в режима в това отношение.
Отразени са дисфункциите в автономността и зависимост от грижи, съотнесени с параметрите на болничната среда и ресурсите по
обслужването. Показателите, с техните ключови дефиниции, са следните:
1. Проблеми с хранене – нежелание, съпротива, отказ от храна – въпреки че няма пречки да се храни.
2. Лоша лична хигена – отказва къпане, миене, тоалет, лоша хигиена; не се смущава, нито коригира.
3. Занемарена външност – не се бръсне, лоша прическа, никакви козметични грижи, запуснато облекло.
4. Лошо самообслужване – не подрежда леглото, личните вещи и дрехите си; не ги пази и поддържа.
5. Упорита неподчиняемост – не се подчинява на персонала, не спазва реда, не държи на обещанията си.
6. Замърсява и разхвърля – не пази чистота, изхвърля боклуци, разхвърля вещи, замърсява наоколо.
7. Отказва да помага – въпреки че може, отказва съдействие на персонала по работа в отделението.
8. Прояви на безпомощност – мудност, неоправност, неумение при хранене, миене, обличане, тоалет.
ІІ. Идиосинкратични прояви
Описва поведенчески отклонения, които пряко не пречат на обслужването на пациента, но са неприятни за околните и влошават
общуването с пациента.
Отразени са дисфункции в социалната приемливост в съпоставка с облика на институционалните норми и неформалните
предписания за поведение. Показателите, с техните ключови дефиниции, са следните:
1. Шумно поведение – вдига шум, крещи, вика, говори безспир, пее, смее се гръмко и безпокои околните.
2. Лоши обноски – не поздравява, не иска разрешение или прошка, прояви на невежливост, фамилиарност.
3. Досадно поведение – хленчи, мърмори, оплаква се без повод, досажда с маловажни въпроси и искания.
4. Отблъскващи привички – шокиращи прояви – мляска, секне се, плюе, уринира публично, яде отпадъци.
5. Просене и изнудване – проси цигари, пари, почерпки – дори до изнудване, и с това притеснява околните.
6. Безсмислено прахосване – пилее пари за необмислени покупки, дарява или продава на безценица вещите си.
7. Прекалява с цигари и кафе – прекомерно пушене и пиене на кафе – в тежка степен и по неуместен начин.
8. Склонност към скитане – безцелно броди из отделението, скита из района на болницата или извън нея.
ІІІ. Асоциални прояви
Описва поведенчески отклонения, които са пряко опасни за пациента или за околните, или се определят като категорично
недопустими и забранени в болницата.
Отразени са дисфункциите с общественоопасен облик, в интерфериране с условията на болничните порядки и ресурсите
по обезопасяването. Показателите, с техните ключови дефиниции, са следните:
1. Грубост и враждебност – грубо и неприязнено отношение, обиди, закани и заплахи, гневен тон и мимика.
2. Агресивни нападения – склонност да бие, да удря, да напада и наранява – леко или до тежка увреда.
3. Деструктивни пориви – склонност да чупи стъкла и предмети, да къса дрехи, да поврежда, пали пожар.
4. Пориви на себеувреждане – скубе косите си, блъска глава, нанася си удари и рани – дори до самоосакатяване.
5. Суицидно поведение – суицидни действия – загатване, закани, бутафорни опити, суициден опит.
6. Непристойни прояви – неприлични думи и действия, прояви на разтормозеност, аморални постъпки.
7. Сексуално посегателство – сексуални закачки, намеци, закани или посегателство – с различна тежест.
8. Кражби и измами – склонност към кражби и умишлени измами – спрямо околните или болницата.
ІV. Лошо съдействие
Описва поведенческите отклонения, които пряко нарушават терапевтичното съдействие и предписанията за необходимо поведение
за целите на лечението.
Отразени са видове поведенчески прояви, които затрудняват лечебния процес и терапевтичните намеси спрямо пациента.
Показателите, с техните ключови дефиниции, са следните:
1. Отказва лекарствата си – отказва, крие или изхвърля лекарствата си, протестира срещу манипулациите.
2. Капризи за друга терапия – без основание и по дразнещ начин настоява за друго лечение – по вид или доза.
3. Упорство за изписване – настоява упорито за изписване въпреки разяснението за необходим престой.
4. Нагласа за бягство – заявления, заплахи, подготовка, опити за бягство и бягство от болницата.
5. Съпротива за прегледи – не желае прегледи, отказва да говори, не помага, пречи на преглеждащия.
6. Употреба на алкохол – употреба на алкохол в болницата или през престоя – честота и тежест.
7. Употреба на наркотици – употреба на наркотици в болницата или през престоя – честота и тежест.
8. Непозволени дейности – съучастничи за бягство, прикрива нарушители, внася алкохол или дрога.
Степени на оценка на показателите
0 – никаква дисфункция > поведението е нормално и без отклонения в съответната област,
1 – лека дисфункция > може да бъде и ситуативно допустима, но определено съществува,
2 – умерена дисфункция > отклонението е явно, но без да носи опасност и тежки проблеми,
3 – сериозна дисфункция > тежки проблеми, често изискващи намеса, помощ или контрол,
4 – екстремна дисфункция > отклоненията са във възможно най-тежката си степен на изява.
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„УПЛАХА“ И „СМУЩЕНИЕ“ И СЪЩНОСТТА ИМ
В СЪДЕБНАТА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ
Владимир Велинов
СУ „Св. Климент Охридски“
Резюме. Направен е анализ на експертната оценка на състоянията на уплаха и смущение при ня‐
кои криминални деяния. Предлага се освидетелстването на извършителите да бъде с комплексна
психиатрично‐психологична експертиза. Представени са съдържанията на термините уплаха и
смущение и синонимите им с допълнение, че сходствата са повече от различията. Анализирани са
състоянията на уплаха, смущение и страх в техните архаични корени и предпоставки. Описани са
механизмите на възникване и телесните и психичните компоненти. Предлага се работна рамка за
анализ на подобни явления – съобразяване на същността на въздействащия фактор, на индивиду‐
алната стойност на конкретната личност, на базисния капацитет на личността и на моментното
състояние на тази личност. Представени са значими аргументи от правната интерпретация на уп‐
лахата и смущението, като водещи аргументи са затруднения във възприемането и оценката на
реалността и в избора на адаптивни действия, които са сходни с намалената вменяемост. Напра‐
вен е паралел с други правно‐психологични области – разстройство на съзнанието и умствена не‐
доразвитост.
Ключови думи: уплаха, смущение, страх, комплексна експертиза, намалена вменяемост

"FRIGHT" AND "PSYCHOLOGICAL DISTURBANCE"
AND THEIR ESSENCE IN THE MENTAL STATE FORENSIC ASSESSMENT
Vladimir Velinov
Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”
Abstract. Analysis of the forensic assessment of the states of fright and psychological disturbance in some
criminal acts is made. It is suggested that the assessment of the perpetrators should be done by a complex
psychiatric and psychological forensic expertise. The contents of the terms fright and disturbance and their
synonyms are introduced, with the stipulation that the similarities between them prevail over the differ‐
ences. The states of fright, embarrassment (disturbance), and fear in their archaic roots and preconditions
are evaluated, with description of the mechanisms of origin and the physical and psychological compo‐
nents. A working framework for analyzing these phenomena is proposed accounting for appraisal of the
nature of the influencing factor, personality’s individual value, basic capacity, and his/her current state dur‐
ing the act. Significant arguments from the legal interpretation of fright and psychological disturbance are
presented outlining the difficulties in perceiving and assessing reality and in choosing adaptive actions that
are similar to those with diminished responsibility. A parallel with other forensic and psychological areas
such as the disorder of consciousness and mental immaturity is drawn.
Key words: fright, psychological disturbance, fear, complex expertise, diminished responsibility

Съдебната психиатрия е клон на клиничната
психиатрия, практическа дисциплина за специа‐
лизирани оценки на състоянието на индивидите
при решаване на правни проблеми. Важността
на тази специалност се илюстрира от неизбеж‐
ното възлагане на такива експертизи в дела от

различно естество – наказателни, граждански,
брачни, за прилагане на лечебни мерки и пр.
Сходно е и съдържанието и предназначени‐
ето на съдебнопсихологичната експертиза при
изясняването на психичното състояние на инди‐
видите в решаването на правните им проблеми.

В. Велинов. „Уплаха“ и „смущение“ и същността им в съдебната експертиза …

Обединяването на двете области като „Екс‐
пертиза на психичното състояние“ преодолява
риска от възникването на тясноспециализирани
ограничения на интерпретациите.
Областите на съдебнопсихиатричната екс‐
пертиза у нас, основните принципи на оценките,
клиничните закономерности и етичните правила
са били изяснявани още отпреди повече от век,
но някои специфични детайли на психиатричната
диагностика и експертна оценка все още остават
встрани от интереса на специалистите.
Все по‐често обаче проличават интересите
на някои от страните в съдебната процедура,
особено институцията на правна защита на об‐
виняеми и подсъдими към такива малко интер‐
претирани ситуации, свързани с особени пси‐
хични преживявания.
Такава специфична област са правните кате‐
гории „уплаха“ и „смущение“, които поради не‐
доизяснеността си могат да бъдат обект на нее‐
тична злоупотреба в правната защита, особено
когато са били непълноценно интерпретирани в
психиатрични, психологични или комплексни
експертизи.
За типичния механизъм на възникване на
уплахата и/или смущението са необходими два
елемента – предизвикващ уплахата и смущени‐
ето фактор (личност, събитие) и отреагиращ с
уплаха и/или смущение индивид, който в прав‐
ната реалност е в позицията на обвиняем или
подсъдим поради извършено от него действие в
състояние на уплаха и/или смущение1.
Преди обаче категориите уплаха и смуще‐
ние да бъдат анализирани в областта на право‐
то, е полезно да бъдат изяснени техните пред‐
поставки и съдържания в обичайната им упот‐
реба, която е предхождала специфичната им
правна формулировка.
Отсъствието на конкретни диагностични
рубрики относно уплаха и смущение в официал‐
ните психиатрични класификации поставя въп‐
роса дали в една експертиза при изясняването
на психичното състояние на индивида относно
уплахата и смущението отговорите на въпроси‐
те са от компетентността на психиатъра, или на
психолога. Предвид сложността и многоаспект‐
ността на проблема вероятно най‐удачна би би‐
ла комплексната психиатрично‐психологична
експертиза.
Макар и често употребявани в съчетание,
различията между уплаха и смущение са реални
и разграничаването им и в обичайната им упот‐

реба, и особено в правното им приложение, е
неизбежно.
Така според различните речници2 като зна‐
чение на понятието „уплаха“ се има предвид
чувство на внезапен страх, уплашване, а като си‐
ноними се предлагат страх, уплах, боязън, мало‐
душие, нерешителност, слабодушие, стряскане,
паника, тревога, ужас, объркване, вълнение,
възбуда, както и по‐нехарактерните шум, врява,
дандания, сензация. Сходно съдържание се вла‐
га също и когато породено от някакъв внезапно
възникнал случай се разгърне състояние на без‐
защитност, което парализира волята и кара ин‐
дивида да изпитва чувство на безпомощност
пред нещо, което е враждебно.
В превод от български на английски на упла‐
ха, при обратния превод3 уплахата отново е оз‐
начена като страх, ужас, опасение, опасност,
паника, тревога, вълнение и сходни състояния.
Прави впечатление обаче, че в тези речници
са включени и значения за уплаха като слабо‐
душие, объркване, паника, които по своето съ‐
държание са близки по‐скоро до смущението.
От друга страна, българските речници пред‐
лагат като синоними на „смущение“ не само
смут, безпокойство, обърканост, объркване, па‐
ника, смутня, суматоха, но и тревога, страх, уп‐
лаха, боязън, които отново сближават значение‐
то на смущение и уплаха.
Така първата хипотеза би била дали между
уплаха и смущение, особено в индивидуално‐
преживелищния смисъл съобразно значението
на понятията в един правен акт, съществуват
наистина значими различия, или това са сходни
състояния. Все пак разграничаването им в прав‐
ните текстове изисква разграничаване на тяхно‐
то съдържание и в съдебната експертиза въпре‐
ки сходствата.
Предвид най‐честото синонимизиране на
уплаха със „страх“ и донякъде на смущение със
„страх“, уместно е да се направи по‐специали‐
зирана интерпретация на страха, която може да
бъде екстраполирана и върху уплахата и сму‐
щението.
М. Ачкова (2001) [1] приема като основна
тезата, че страхът е негативна емоционална ре‐
акция спрямо събития, заплашващи индивида
или неговото близко обкръжение. Подчертана е
непосредствеността на страховата реакция
спрямо заплахата или сигнала за евентуално
2
3

1
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нападение. Изтъкната е архаичността на тази
реакция, нейната примитивност, безусловна
рефлекторност и закодиране за себесъхранение
и запазване на индивида и на вида. Не може
обаче да бъде изключен и преживелищният
опит от миналото на конкретния индивид, което
влияние вече може да бъде на две нива – било
несъзнавано, било възпроизведено от спомен, с
евентуална мисловна преработка. В частност,
конкретно за човека, преживяването може да
бъде свързано не само с физическото оцелява‐
не, но и с моралния престиж и моралната същ‐
ност на личността.
Според дефиницията, предлагана от Н. Шип‐
ковенски4, страхът е емоционална реакция, коя‐
то настъпва при опасност за съществуването на
организма. Следователно при нормалната стра‐
хова реакция опасността е реално съществува‐
ща. Архаичният смисъл е запазване на живота
чрез отбягване или преодоляване на опасност‐
та. Но при човека и начините на преживяване, и
формите на реагиране са моделирани от инди‐
видуалните психични възможности.
Към тези анализи може да се добави особе‐
ната значимост на интерферентните влияния на
четири основни фактора при разгръщането на
която и да е човешка реакция, независимо от
нейното съдържание (страх, ужас, недоумение,
радост, екзалтация и пр.). Най‐напред е задъл‐
жително наличието на въздействащ фактор. При
човека това би могло да е не само реално пов‐
лияване, но и спомен от минали етапи от живо‐
та и дори актуализиране от някакъв дразнител
(активен или дори индиферентен) на някаква
изтласкана и капсулирана травма. Втората и по‐
съществена особеност е персоналната стойност
на това въздействие върху конкретния индивид.
Третият фактор, предвид био‐психо‐социалната
същност на човека [2], е базисната годност (умс‐
твена, емоционална и социална компетентност)
на този индивид за справяне както с обичайни,
така и с нестандартни житейски ситуации. Чет‐
въртият фактор е моментното състояние на тази
личност, нейната актуална устойчивост/лабил‐
ност, което състояние – ако е с неблагоприятно
влияние, би могло да неглижира стабилните
базисни личностови качества, да деформира
влиянието и стойността на въздействащия фак‐
тор или да осъществи някакво друго дестабили‐
зиращо въздействие.

4
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Феноменологично, необходимо е разграни‐
чаването на физиологични и психични корелати
в реакциите на опасността (Ачкова М., 2001).
Повечето от тях са рудиментарни и примитивни
– пилоерекция, вероятна моторна вцепененост
или паническо бягство, повишаване нивото на
адреналина (хипертония, тахикардия), главобо‐
лие, покачване на кръвната захар, изпотяване,
пребледняване или зачервяване, световъртеж,
учестяване на дишането, разширяване на зени‐
ците, пренапрежение на мускулатурата (до тре‐
мор), неприятни усещания в стомашната област
до гадене или повръщане, изпускане по малка
нужда и други.
При човека обаче освен първично генерали‐
зираната физиологична реакция съществува и
психична способност за оценка на ситуацията,
оценка на характера и размера на опасността,
оценка на начините на реагиране, които в най‐
голяма степен и в много широки граници се оп‐
ределят от личностовите качества и влиянията
на вече споменатите фактори на реалността и
на личността.
В частност, правната интерпретация на упла‐
хата и смущението се отнася само до степента
на отговорност на извършителя на неправомер‐
но деяние.
От позицията на комплексното оценяване на
поведението на индивида в такава кримино‐
генна ситуация следва да се спомене, че проя‐
вите при уплаха и смущение типично се вграж‐
дат в афектогенните механизми [3] на поведе‐
нието, при водещото, доминиращо и свръхт‐
рудно контролирано влияние на емоциите вър‐
ху поведението.
Интерпретация на такова поведение може
да бъде намерена както в учебни ръководства,
така и в постановления, тълкувания и решения
на висшето ниво на съдебната система у нас –
Върховния съд и Върховния касационен съд.
Най‐съществените илюстрации на правната
интерпретация на уплахата и смущението могат
да бъдат представени по следния начин:
В учебник на проф. Иван Ненов [4] се прие‐
ма, че състоянието на уплаха или смущение е
предизвикано от нападение особено психичес‐
ко състояние на отбраняващия се, което чувст‐
вително затруднява неговата възможност пра‐
вилно да оцени обстановката и да подбере оно‐
ва именно поведение, което е съобразено с
правните изисквания. Уплахата (т. е. затормоз‐
ващо психичните процеси чувство на силен
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страх, което блокира5 способността да се реаги‐
ра) или смущението (поставящо субекта в по‐
ложение на дезориентация и объркване, не из‐
ключва способността да се реагира, а само води
до нейното разстройване, до съществено сни‐
жаване на нейната ефективност) трябва да бъде
дадено в момента на деянието.
А. Гиргинов [5] приема, че уплахата и сму‐
щението са две типични астенични негативно
действащи чувства. Те имат значението на съ‐
ществени пречки, за да се подбере онова имен‐
но поведение, което да се съобрази :с правните
изисквания. И двете представляват последица
от психически стрес поради внезапни и неочак‐
вани действия от страна на пострадалия, пред‐
приел нападението. Те се получават, когато де‐
ецът не е очаквал нападението и не се е подгот‐
вил го отблъсне.
Н. Филчев [6] също приема, че уплахата и
смущението съставляват такова психическо със‐
тояние, при което е намалена значително спо‐
собността на дееца да възприема и оценява
правилно обстановката и да избира адекватно
поведение.
Психологично‐поведенческите детайли на
уплахата и смущението формализирано са фик‐
сирани в Постановление № 12 от 29.11.1973 г.
НО н.д. № 11/1973 г., пленум на ВС. Подчертана
е непосредствеността на нападението, срещу
което е реагирал извършителят на престъпле‐
нието. За уплахата и смущението е прието, че
това е особено психическо състояние, което е
ограничило в значителна степен възможността
на дееца правилно да оцени обстановката и да
се защитава по съответния подходящ начин.
Решения на ВС и ВКС Наказателната колегия
по конкретни касационни дела предлагат мно‐
жество нюанси при преценката на състояния на
уплаха и/или смущение, но най‐съществена е
единната база, върху която са разположени тези
решения.
В механизма на възникването на състояния‐
та на уплаха и/или смущение значима тежест
имат внезапността и неочакваността на дейст‐
вията на пострадалия6. Тази внезапност и нео‐
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чакваност напълно съответстват на ситуацията
на изненада7.
Този механизъм на изненада и внезапност е
довел до значими промени в състоянието и
възможностите на извършителя. Той е разгър‐
нал особено психическо състояние на уплаха
(силен страх) и смущение (дезориентиране и
объркване)8, което е ограничило в значителна
степен капацитета му правилно да оцени обста‐
новката9, 10. Именно ограничените възможности
за адекватна преценка на обстановката и за
подбиране на адекватно поведение11 изискват
прецизен анализ на преживяванията. По‐част‐
ният аспект на правилността на избора как да се
защитава, също следва да се анализира12, 13, ма‐
кар че този непълноценен избор е пряк резултат
на по‐обхватните смутени психични годности за
възприемане и анализ. Обективните затрудне‐
ния за пълноценен анализ на всички обстоятел‐
ства по конкретния случай14 са сходни с ограни‐
ченията за адекватна преценка на обстановката
и избора на съответни действия.
Такива анализи се срещат нееднократно – за
наличие на особено психично състояние при уп‐
лаха и смущение, което е нарушавало възмож‐
ностите на индивида да контролира психичните
си процеси15, както и за душевно състояние на
дееца, при което психическото му смущение е
било толкова силно, че е ограничило в значител‐
на степен възможностите да ръководи постъпки‐
те си и да мотивира своето поведение16, 17. Упла‐
хата като чувство на силен страх се свързва с ак‐
тивиране на инстинкта за самосъхранение18.
Другата страна на явлението – внимателната
преценка на обстановката19, на нейните детай‐
7
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ли, също се подчертава, за да бъдат съпоставе‐
ни с динамиката на преживяванията на дееца и
с детайлите в поведението му.
Вътрешното съдържание на преживяванията
на извършителя е оценявано и с други сходни
критерии – че обективната обстановка е пре‐
дизвикала у дееца особени психически смуще‐
ния, които са отнели или до значителна степен
намалили способността му да разбира свойст‐
вото и значението на това, което върши, или да
ръководи постъпките си20. Уплахата само е ог‐
раничила, "стеснила" възможности на дееца да
разбира свойството и значението на извърше‐
ното и да ръководи постъпките си, без да изк‐
лючи напълно неговите интелектуални и волеви
способности21.
Този последен детайл намеква за състояние
на намалена вменяемост, каквато в нашето
право не съществува. Експертите по оценка на
психичното състояние обаче неофициално по‐
някога ползваме сходна категория „улесняващи
деянието обстоятелства“, каквато също отсъства
формално в българските законови текстове, но
има реална практическа полза за нюансирането
на оценките на поведението на дееца.
Някои съдебни решения се фокусират върху
друг специфичен елемент на уплахата и смуще‐
нието – чувството на силен страх може да пре‐
расне в тежък страхов физиологичен афект22 със
стеснение на съзнанието. Докато прерастването
на уплахата в страхов физиологичен афект е ди‐
намичен процес, то съществуват и съдебни ак‐
тове, които приемат за идентични двете състоя‐
ния – уплахата като страхов физиологичен
афект23.
Така синтетично представените особености
на състоянията на уплаха и смущение при из‐
вършителите на противоправно деяние илюст‐
рират предимно техните вътрешни преживява‐
ния. Оценката в една експертиза на психичното
състояние и поведението обаче не може да се
ограничи само до този етап от анализите.
От вещите лица се очаква да направят ко‐
ментар на конкретните обстоятелства и прежи‐
вявания на изследваното лице и да дадат кате‐
горично заключение дали в конкретния момент
са били налице уплаха и/или смущение при то‐
зи индивид, както и дали тези преживявания са
имали някакво отражение върху базисните му
20

Решение № 15 от 26.05.1970 г. по н.д. № 16/70 г., ОСНК на ВС
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Решение № 357/18.10.2010 г. ВКС I НО, по к.н.д. № 327/2010 г.
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Решение № 183/12.10.1992 г. по н.д. № 202/1992 г., ВК ВС
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психични годности да възприема реалността и
да направи избор на съответно адаптивно по‐
ведение.
Заслужава да бъде анализиран и вероятният
паралел между наличието на уплаха и/или
смущение при извършителя и психологично‐
правните критерии за неговите годности да
разбира свойството и значението на постъпките
си и да ръководи действията си.
Доколкото в някои законови текстове се ко‐
ментират две обстоятелства като предпоставка
за евентуално нарушени психологично‐правни
критерии – „умствена недоразвитост“ и „разст‐
ройство на съзнанието“, налага се и кратък ко‐
ментар в тази насока относно уплахата и сму‐
щението.
В проучените документи никъде не е комен‐
тирана или установявана умствена недоразви‐
тост, но не може да се отрече априорно, че на те‐
рена на такава непълноценност не биха могли да
се разгърнат уплаха и/или смущение. Дори на‐
против, умствената недоразвитост поради съпът‐
стващите я априорно по‐ниски адаптивни въз‐
можности на индивида би могла да бъде сери‐
озна предпоставка за по‐лесното възникване на
уплаха и/или смущение при по‐незначителни из‐
ненадващи въздействия и при не толкова сложна
ситуация, предвид поначало ниските потенциали
и годности на извършителя за справяне.
Категориите уплаха и смущение не могат да
бъдат възприемани и анализирани и като вари‐
анти на „разстройство на съзнанието“. Формал‐
ното им отсъствие от официалните рубрики на
психиатричната класификация (МКБ 10), където
са вписани болестните разстройства, които в
днешната реалност биха били „разстройство на
съзнанието“, предопределя тази невъзможност.
Но не може да се избегне и паралелът между
състоянията на уплаха и смущение и психоло‐
гично‐правните критерии за нарушени годности
на индивида правилно да разбира и ръководи
постъпките си при „разстройство на съзнанието“
и несъмненото наличие на затруднения в ос‐
мислянето на реалността и на собственото със‐
тояние, както и изборът на адекватно поведе‐
ние при уплахата и/или смущението.
Експертната оценка обаче се ограничава са‐
мо до нивото и качеството на евентуалното де‐
формиране на годностите за разбиране и ръко‐
водене на постъпките при уплахата и смущени‐
ето, а не за пълното им отсъствие, както би мог‐
ло да се случи при някое типично психично за‐
боляване с „разстройство на съзнанието“.
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Експертната оценка на годностите на из‐
вършителя на правонарушение при уплаха
и/или смущение се ограничава само до коли‐
чествените смущения на тези годности, а не до
отсъствието им. Затова може да се направи па‐
ралел, че уплахата и/или смущението биха мог‐
ли да се възприемат само като състояния на на‐
малена вменяемост, но не и като състояния на
невменяемост.
Освен тези базисни области, в някои реше‐
ния на състави на ВС и ВКС се коментира и друг
вариант на уплаха – виктимологичен анализ на
такова преживяване у жертвата на нападение
или анализ на преживявания на уплаха при во‐
дачи на МПС или на пешеходци при ПТП, но те‐
зи области нямат отношение към настоящия
текст, свързан със състоянието на извършителя
на криминално действие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При експертното освидетелстване на обви‐
няеми и подсъдими, при които съществува хи‐
потезата, че са извършили деянието си в състо‐
яние на уплаха и/или смущение, най‐подходя‐
ща би била комплексната съдебнопсихиатрична
и съдебнопсихологична експертиза.
Сходствата между категориите уплаха и
смущение, вкл. и при синонимизирането им в
различните речници, поставят въпроса доколко
те са разграничими. Различията са доста по‐
малко в сравнение с общите параметри на въз‐
никването им, проявите и преживяванията.
Наличието на двете категории в законовите
текстове обаче изисква тяхното обособяване и
съдържателно разграничаване.
Честото синонимизиране и на уплахата, и на
смущението със страха налага изясняването на
преживяването на страх в неговата генеза и
същност. Приема се, че сходствата между страх,
уплаха и смущение се изразяват в това, че те са
непосредствена реакция на застрашаващи съ‐
бития. Наред с архаичната същност на страха не
бива да се пренебрегва и неговото цивилизаци‐
онно съдържание, повече или по‐малко налич‐
но у конкретния индивид.
И при уплахата и смущението, и при страха
(както при всички емоционални ситуации) могат
да бъдат отграничени четири интерферентно
влияещи си фактора: а) реално негативно влия‐
ние на някакво действие, поведение, събитие
или ситуация, която има б) съществено значение
за конкретния индивид, чието въздействие по‐
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пада върху в) базисния капацитет на тази личност
за справяне с обичайни или с нестандартни ситу‐
ации (личностова зрялост, умствена, емоционал‐
на и социална интелигентност) и състоянието на
тази личност в г) конкретния момент на въздейс‐
твието на неблагоприятния фактор.
При възникването и на уплаха, и на смуще‐
ние важен средови фактор са изненадата и не‐
посредствеността на действията срещу извър‐
шителя.
И уплахата, и смущението се съпровождат от
типични симпатикомиметични телесни прояви,
които илюстрират включването на цялостния
организъм, освен психичния компонент на тези
състояния.
Възникването на уплаха и смущение е по ти‐
пичен афектогенен механизъм, когато емоциите
почти напълно неглижират намесата на разума
и ценностите при мотивирането и определянето
на поведението. Този механизъм може да се
определи и като стресогенен и предполага съв‐
сем кратък период на възникване и реализация.
Характерните прояви при уплахата и смуще‐
нието са затруднения в правилната оценка на
реалността, затруднения на възможностите
правилно да се възприема тази реалност, пра‐
вилно да бъде анализирана и да се предприе‐
мат рационално моделирани и съответстващи
на условията ефективни действия, т.е. непълно‐
ценни психични процеси и затруднен контрол
върху поведението.
За уплахата са по‐характерни преживявания‐
та на астенно‐негативни чувства, силен страх,
блокиращ рационалността и балансираната
инициатива, докато смущението се изразява
предимно с дезориентация и объркване, веро‐
ятно и недоумение, психичен регрес.
И при уплахата, и при смущението се наб‐
людават психични преживявания и поведенчес‐
ки особености, които са изява на затруднения
както при осмислянето на реалността, така и по
отношение на адекватността и контрола върху
поведението. Те силно наподобяват психоло‐
гично‐правните критерии на невменяемостта –
интелектуален, мисловен и волеви, т.е. невъз‐
можност да се осмисля естеството на извърш‐
ваното, да се предвиждат последствията от
действията и да се осъществява пълноценен
контрол върху действията с цел тяхната адек‐
ватност.
Различията обаче са категорични – нито уп‐
лахата, нито смущението могат да бъдат преце‐
нявани като „разстройство на съзнанието“, кое‐
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то да неглижира напълно тези критерии. Но
влиянията и на уплахата, и на смущението върху
оценъчните и волевите възможности на инди‐
вида илюстрират несъмнени и реални количес‐
твени нарушения на психичните годности, които
в контекста на други закони биха могли да бъ‐
дат обсъждани и като предпоставки за прецен‐
ка за намалена вменяемост.
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Другата предпоставка на невменяемостта –
умствената недоразвитост, ако е налична, би
могла да се обсъжда само като още едно обсто‐
ятелство, което само по себе си е вероятно да
нарушава пълноценността и адекватността на
възприятията, оценките и решенията, които на
този терен биха могли да бъдат деформирани и
от по‐малко интензивни неблагоприятни въз‐
действия.

Приложение. Извадки от архива на Клиниката по съдебна психиатрия и съдебна психология при СБАЛНП
„Св. Наум” на МУ – София
КСППЕ по нохд № aaa/2001 г. на ОС – Стара Загора
В обсъждането е подчертано:
– „ ... около момента на (деянието) освидетелстваният представя многократно различни, но логично свър‐
зани субективни преживявания: обида от отправената ругатня, чувство на застрашеност от поведението на дру‐
гия, чувство на невъзможност да се справи със ситуацията ..., уплаха, страх от непосредствена агресия, наруше‐
ния на паметта, очакване на неблагоприятно и опасно за него развитие на събитията;
– осв. описва и непосредствени вегетативни смущения
... субективният пълнеж на преживяванията на освидетелствания е несигурност, застрашеност, очакване за
неблагоприятно развитие на ситуацията, дезорганизираност и неконтролируемост на събитията, в съчетание с
вегетативни синдроми”.
Вещите лица са приели, че на фона на описаните особености на реактивността на освидетелствания пред‐
вид възрастта и заболяванията му, наглед неособено интензивните преживявания могат да бъдат преценени
като индивидуално свръхмерни. В този смисъл те могат да доведат до смущения в преценката на събитията и
неадаптивни действия.
КСППЕ по нохд № bbb/2002 г. на ОС – Ловеч
В обсъждането е подчертано:
„... Съществен за експертния анализ се явява периодът, предшествал инцидента.
Тук са особено важни няколко елемента:
– Инцидентът се предхожда от продължително физическо и психично натоварване и астенизация;
– В момента на инцидента се актуализират стари травматични преживявания, уплаха и безпомощност,
свързани с проблемното поведение на ... (пострадалия) в подобни ситуации;
– Това резултира в ескалиране на страхово тревожен афект, допълнително усложнен от реалната конфлик‐
тна ситуация, излизаща извън възможността на осв. за контрол...”
КСППЕ по нохд № ccc/2002 г. на ОС – Шумен
В обсъждането вещите лица са анализирали:
„... – Поведението на пострадалия (е било възприето) като провокативно и застрашително;
– Действията му са в скъсен времеви интервал, като реакция на непосредствена заплаха и нападателни
действия;
– Основният предхождащ инцидента емоционален фон се разгръща на базата на личностовите параметри
на освидетелствания (нисък интелектуален капацитет и умения за справяне, ограничен социален опит, базисна
тревожност, на фона на мнителност и застойност, негоден да разтоварва психично напрежение, с дефицит за
анализ и адаптивни решения, при застойност на преживяванията и твърде ограничени годности бързо да отчи‐
та негативните последици от своите решения и да коригира поведението си), в интерференция с алкохолното
повлияване и провокативното поведение на пострадалия; те довеждат до възникване на динамична и интен‐
зивна емоционална и поведенческа реакция, която в началото е избягваща конфликта, а след това се транс‐
формира в страхово‐себезащитна и гневно‐възмездяваща;
– В себеоценката си той споделя, че има относително непълен спомен, с отсъствие на много детайли от
възприемането на ситуацията и действията си; основното преживяване е, че се е чувствал сериозно застрашен.”
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КСППЕ по нохд. № ddd/04 г. на ОС – Перник:
Вещите лица са подчертали, че са били налице „...Предхождащ психологичен фон с повишена базисна тре‐
вожност предвид ... получените заплахи; Подсъдимият е изненадан от агресивното поведение на пострадалия,
още повече при затруднена перцепция (неосветеност) и неидентифицираността му; Реална агресия от страна
на пострадалия; Интензивна емоция на изненада, болка, прималяване, чувство за непълноценност за защита,
интензивен страх, включително за живота, чувство за обреченост и безнадеждност...”
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На сайта на Централна медицинска библиотека (ЦМБ) на МУ – София, по съвместна инициатива на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ – София и ЦМБ е обособен дигитален масив Българска психиатрична книжнина, който съдържа трудове на стари
и съвременни български психиатри, както и пълните течения на предшествениците на "Българско списание за психиатрия" – „Душевно здраве” (1938-1940), „Неврология, психиатрия и
неврохирургия” (1962-1991, в първите две години от които е специализиран раздел „Неврология и психиатрия” на „Съвременна медицина”) и „Бюлетин на БПА” (1992-2005). Условията за
ползване на библиотеката и за попълването ù с нови източници са изложени на сайта.
http://95.87.232.194/digitalpsychiatry/bpk.htm
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ХЕБЕФРЕНИЯ – МЯСТОТО НА ИСТОРИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ
В СЪВРЕМЕННАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
Ивайла Каменова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
Резюме. Хебефренията се характеризира със специфична симптоматика – изравнен или несъотве‐
тен афект, характерна усмивка, странно и дезорганизирано поведение, мисловни разстройства.
Диагностицирането става в ранна възраст и предопределя неблагоприятния ход с развитие на
бързопрогресиращи негативни симптоми. Описаните клинични характеристики се базират пре‐
димно на текстове, имащи историческо значение – от създаването на концепцията от Kahlbaum,
през идеите на Kraepelin и Leonhard, до съвременните класификации МКБ‐10 и DSM‐5. Бъдещото
отпадане на шизофренните субтипове, и в частност изключването на хебефренията (дезорганизи‐
рана шизофрения) напълно от съвременните диагностични категории, може да доведе до загуба
на ценен психопатологичен конструкт със значение за диагностицирането в диференциален план
и терапевтичното поведение.
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Abstract. Hebephrenia is characterized by specific symptomatology – blunted or incongruous affect,
characteristic smile, bizarre and disorganized behavior, thought disorders. Тhe diagnosis is made in
young adults and it predetermines unfavorable outcome with fastly progressing negative symptoms.
The described clinical characteristics are mainly based on texts with historical significance – from the
concept formation by Kahlbaum, throughout Kraepelin’s and Leonhard’s ideas to the current
classification ICD‐10 and DSM‐5. The future abolishment of schizophrenic subtypes, and in particular the
removal of the hebephrenic subtype (disorganized schizophrenia) from contemporary diagnostic
categories may lead to the loss of a valuable psychopathological construct with implications for
differential diagnosis and therapeutic behavior.
Key words: hebephrenia, schizophrenic subtypes, historical overview, diagnostic categories

ВЪВЕДЕНИЕ
Терминът хебефрения произлиза от името
на гръцката богиня на младостта Хебе, имаща
задача да поддържа „вечната младост“ на бого‐
вете. Противно на конотативния смисъл на ду‐
мата младост, Шипковенски определя като съ‐
ществена характеристика на хебефренията „гро‐
тескната извратеност на психичните особености
на младостта“ [1]. Като клиничен подтип на ши‐
зофренията тази форма търпи промени от въ‐
веждането ù като концепция през 1863 г. от

Kahlbaum до съвременните класификационни
системи. По‐лошото преморбидно функциони‐
ране, ранното начало, обикновено в пубертета,
изразените негативни симптоми и дезорганиза‐
цията определят по‐лоша прогноза на заболя‐
ването и риск от институционализиране [2, 3]. С
отпадането на шизофренните подтипове в DSM‐
5 [4] и с предстоящите промени в МКБ‐11 [5]
предстои елиминирането на тази психопатоло‐
гична форма от съвременните диагностични
критерии.
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ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
За първи път Kahlbaum въвежда термина хе‐
бефрения в своята монография „Групирането на
психичните заболявания“ (Die Gruppirung der
psychischen Krankheiten and die Eintheilung der
Seelenstorungen) през 1863 г., в която разгра‐
ничава заболяванията според лонгитудинал‐
ния им ход. Според него хебефренията възник‐
ва в края на физиологичното развитие и се
проявява в процеса на пубертета. Друг термин,
близък до хебефренията, също въведен от ав‐
тора, е хебоидофренията – състояние, наподо‐
бяващо хебефренията, но протичащо с не тол‐
кова бурна клинична картина и с по‐добър из‐
ход, като прогресията към деменция не е за‐
дължителна [6].
По‐подробно клинично описание на състоя‐
нието за първи път обаче прави ученикът на
Kahlbaum – Ewald Hecker, който публикува 7
случая през 1871. Освен че обръща внимание на
клиничната симптоматика чрез наблюдение
върху поведението, той анализира и психотич‐
ната мисъл и реч чрез изследване на писма, на‐
писани от пациентите. Проявата на заболяване‐
то се интерпретира и в необикновен за времето
си психологичен аспект с отчитането на психич‐
ните феномени при рязката промяна по време
на пубертета. Емоционалният стрес, гневът и
тъгата са смятани за преципитиращи (отключ‐
ващи) фактори, а травмата на главата или ин‐
фекцията в детска възраст – за предразполага‐
щи. Тяхното значение обаче не се приравнява
на етиология [7]. Според Hecker хебефренията е
разстройство със специфичен и предвидим ход,
като процесът винаги възниква в края на пубер‐
тета – между 18‐ и 22‐годишна възраст. В хода
на заболяването се наблюдава прогресия от
меланхолия, през манийна възбуда до особена
форма на деменция, като описаните случаи са
„нелечими“. Афектът по време на меланхолната
фаза се описва повърхностен, през манийната
фаза преобладава глуповатото поведение, като
могат да се наблюдават интермитентни агре‐
сивни прояви, както и халюцинации и налуднос‐
ти, които рядко са изразени и са обикновено
бързопреходни. Особено внимание се обръща
на разстройството в мисленето, което според
Hecker е базисно за диагнозата и е демонстри‐
рано в писмата на болните, приложени към все‐
ки клиничен случай. Те включват неологизми,
летеж на идеите, инкохерентност, обстоятелст‐
веност, комбинация от различни езици, при‐
повдигнат неестествен език [8, 9].
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На основата на разработките на Kahlbaum и
Hecker Kraepelin описва хебефренията в учебни‐
ка си “Dementia praecox and paraphrenia” като
„глуповата деменция“ [10]. Концепцията за хе‐
бефренията търпи известни промени в издания‐
та на учебника му за студенти и лекари
(„Psychiatrie: Ein Lehrbuch fur Studirende und
Ärzte“), като се обръща по‐голямо внимание
върху позитивните симптоми и появата на ката‐
тонни феномени. Според психотичните симпто‐
ми и степента на тежест в 4‐то и 5‐о издание
Kraepelin разделя хебефренията на субформи,
докато в 6‐о издание слива проявите им в една,
която в 75% от случаите има за изход изразена
деменция (Verblödung) [11].
И тримата класически автори повлияват съ‐
ществено последващите диагностични класифи‐
кации, като преминават от описание на отделни
„комплекси от симптоми“ към категоризиране
на заболявания със специфични симптоми и ход
[12].
Уместно е да се посочи и работата на Da‐
raszkiewicz – ученик на Kraepelin, който дораз‐
вива идеята на Hecker в дисертацията си през
1892 „Относно хебефренията: особено нейните
тежки форми” („Über Hebephrenie: inbesondere
deren schweren Formen”). Описвайки 17 клинич‐
ни случая, авторът подчертава специфичния ход
на заболяването, „глуповатостта“ на поведение‐
то и липсата на изразени психотични симптоми.
Пет от случаите наподобяват описаните от
Hecker, като се изразява предположение, че ха‐
рактерните мисловни разстройства са присъщи
на пациенти от по‐висок социален клас и по‐
образовани. Останалите 12 описани случая се
различават значително от тези в монографията
на Hecker, като проявите им са със значително
по‐тежка симптоматика [6]. За разлика от Hecker
Daraszkiewicz не потвърждава връзката с пу‐
бертета и развитието на синдрома от мелан‐
холия, през мания до деменция и не акценти‐
ра толкова върху мисловните разстройства.
Авторът разширява концепцията за хебефре‐
нията, като описва по‐богат клиничен материл
– „меки“ форми и такива, водещи до тежка
деменция [11].
През 1911 г. Bleuler включва хебефренията в
своята “група на шизофренните“ и я характери‐
зира като субтип без специфична симптоматика
и ясен ход, без зависимост на възникването от
периода на пубертета и я определя като „нека‐
татонна форма с остро начало, която не прогре‐
сира до кататонна или параноидна форма“ [13].
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Подробно описание на хебефренията е нап‐
равено и от Leonhard, който причислява хебеф‐
ренията към системните шизофрении, дължащи
се на нарушение в психичната функционална
„система“. Според него хебефренията се разде‐
ля на 4 субтипа – глуповата, изравнена, ексцен‐
трична и аутистична. Leonhard продължава ра‐
ботата на Kleist, поставяйки в центъра на забо‐
ляването не толкова мисловните разтройства,
колкото промените в афекта като съществена
психопатологична проява в тази група. В нару‐
шението на функционалната система на афек‐
тивността се прави разделение между „директ‐
ни“ и „индиректни емоции“. Чрез индиректните
емоции човек натоварва въображаемо събитие
в бъдещето, което е нерелевантно към сегашна‐
та ситуация. Те детерминират поведението,
инициативата и интелектуалната активност.
Именно тези индиректни емоции са нарушени
при случaите с хебефрения и в резултат се ув‐
режда инициативата за бъдещи планове и дейс‐
твия [14].
В частите си за шизофренните разстройства
съвременните класификационни системи са
значително повлияни от идеите на Schneider,
който отрича отделянето на хебефренията като
отделна форма и я отнася към шизофренни слу‐
чаи с ранно начало [15]. Въпреки това в МКБ‐10
все още хебефренията присъства като субтип на
шизофренията, като нейното клинично описа‐
ние е близко до това на Hecker.

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ДАННИ
Още от първото клинично описание на хе‐
бефренията изпъква нейното рядко проявление
– от изследвани 500 случая в рамките на 4 годи‐
ни хебефрения се среща при 2,8% от тях (14 слу‐
чая) според Hecker [9]. В проучването на СЗО,
проведено от Jablensky et al. [16], диагнозата
хебефрения се поставя при 13% от случаите с
шизофрения в развитите страни и при 4% от
случаите в развиващите се страни. Подобни са
числата от Международното пилотно проучване
за шизофрения (IPSS) [17] – съответно 7.1 и
12.2%. Интересна е разликата в поставянето на
диагнозата в зависимост от етичните норми и
културното влияние в едно общество. В Япония
хебефрения е най‐често поставяната диагноза
от шизофренния кръг (между 30 и 50%) [18]. Ед‐
на от причините за това се корени в по‐
разширената концепция за хебефренията в
страната и възприемането ù като „ядрена фор‐
ма“ на болестта. От друга страна, в различните

редакции на DSM определянето на клиничната
симптоматика като хебефренна често отговаря
на диагностичните критерии на недиференци‐
рана форма на шизофрения. В тези различия
голямо значение се отдава на субективното оп‐
ределяне на негативните симптоми и на широко
разпространеното „præcox‐чувство“ сред японс‐
ки психиатри. Друга възможна причина са кул‐
турните разлики с по‐честата експресия на чувс‐
тва и мисли чрез невербална комуникация в
Япония в сравнение със западните страни. Вли‐
яние оказва и чувствителността към симптоми
като липса на мотивация, апатия и особено нет‐
рудоспособността и невъзможността за задър‐
жане на работа.
Върху подобни основания се базира и ради‐
калният възглед на Tylor, че “хебефренията не е
субтип на шизофренията; тя е шизофрения“.
Хебефренията се възприема като „ядрена де‐
фицитна шизофрения“ със специфичен ход и
отличителна симптоматология. Различава се със
своята специфичност от общата концепция за
шизофрения, която включва твърде хетерогенна
група, без характеристики, които да са патогно‐
монични и очертаващи нозологичните граници
на психотичните синдроми [19].
Освен от влиянието на културата, разликите
в честотата на пoставянатa диагноза се обусла‐
вят и от избора на класификационни критерии,
като това е особено изразено за кататонната и
хебефренната форма. Според проучване, нап‐
равено от Stompe et al. (2005), при прилагане на
критериите на МКБ‐10 за хебефрения и на DSM‐
4 за дезорганизирана шизофрения кататонните
и хебефренните субформи се откриват по‐рядко
в индустриализираните страни, което води до т.
нар. „параноидизация“ на диагностикатата. Об‐
ратно, при прилагане на класически критерии
като тези на Leonhard и Bleuler се наблюдава по‐
равномерно разпределение между различните
шизофренни форми [20].
Валидността и надеждността за класифика‐
цията на Leonhard за ендогенните психози, към
които спада и хебефренията, е потвърдена в
катамнезни проследявания [21, 22]. За разлика
от тях в съвременните класификации шизоф‐
ренните субтипове се премахват именно поради
липса на стабилност във времето и слаба прог‐
ностична стойност [23, 24]. В систематичен об‐
зор Linscott et al. (2010) не намират подкрепа за
класическите форми на шизофрения (парано‐
идна, кататонна и хебефренна) [25].
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Вероятна причина за липсата на съвременни
епидемиологични данни относно хебефренията,
които да се посочат и в настоящия обзор, се
дължи именно на липсата на валидност и все по‐
рядкото използване на субтиповете в клинични
проучвания. В научната литература е наблюда‐
ван спад в използването на субтипове на шизоф‐
ренията. В обзор на публикуваните статии в пе‐
риод от 20 години наблюдаваният спад е от бли‐
зо 30% до 6,5% (към 2010 г.), което се интерпре‐
тира като аргумент за отпадане на дезорганизи‐
раната шизофрения в DSM‐5 и за очакваното от‐
падане на хебефренията в МКБ‐11 [26].

КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕГОРИИ
Отражение от първото детайлно описание
на хебефренията се намира и в съвременните
диагностични критерии на МКБ‐10. Според
Hecker „хебефренията се характеризира с пуе‐
рилно, глуповато поведение”, привидно извър‐
швано само „за да забавлява или да се присми‐
ва на другите“, при „липса на повишено настро‐
ение, отблъскващо и дразнещо останалите със
своята безцелност“ [9].
Описаните промени във възгледите за хе‐
бефренията могат да се разделят на класически,
разисквани предимно в историческия обзор
(табл. 1), и такива в съвременните диагностични
клaсификации.
Клинично значение има и уточняването на
термина хебоидофрения, описан от Kahlbaum,
според когото съществува и т.нар. „хебоидо‐
хебефренен континуум“. Този термин описва

синдром, развиващ се при юноши, в който лип‐
сват налудни идеи, мисленето е покрай въпроса
и често се наблюдават нарушения в контрола на
импулсите. Позиционирана в единия край на
континуума, хебоидофренията се характеризи‐
ра с по‐добра прогноза и повлияемост от лече‐
ние в сравнение с хебефренията. Хебоидофре‐
нията е смятана за форма с подмолно начало и
дефектно оздравяване с връщане към компен‐
сирано състояние или приспособяване към по‐
ниско ниво на функциониране, без сериозна
личностова промяна, но и без пълна ремисия.
Тя е причислена към „групата на шизофрении‐
те“, като за аналог на хебоидофренията в съв‐
ременните класификации може да се смята
псевдо‐психопатната шизофрения – форма на
латентна шизофрения, включена като вариант
на шизотипното разтройство в МКБ‐10 [27].
Според други хебоидофренията, наричана още
„нечиста лудост“, се характеризира с изразени
поведенчески разстройства и подлежаща пато‐
логия в импулсите и морала. Често такива паци‐
енти биват замесени в криминални дейности,
действат противно на очакванията на семейство
и общество, могат да бъдат непредсказуеми в
действията си и изглеждат дистантни и студени
[28]. Този тип социална девиантност и липсата
на добре дефинирани критерии за обозначава‐
не на състояния като хебоидофрения, обуславят
съдебнопсихиатричната и клиничната им зна‐
чимост. Често при пациети с подобно поведе‐
ние обратният пренос е интензивно натоварен с
чувства от негативния полюс и води до обмис‐
ляне на диагноза като личностово разстройство
в диференциален план.

Таблица 1. Класически прояви на хебефрения [15]
Характерни симптоми според Hecker













Начало на заболяването често с „неопределена, безмерна тъга
и потиснатост на душата“
Постепенно развитие на „определени, често обаче бързопреходни налудности“
Възникване на ведро настроение в контраст с предишните
мелханхолни чувства
Подтик към смях и към „детински шеги“
Безцелност, склонност към скитничество
Бързопреходни „странни идеи“
Формални мисловни разстройства във форма на „отклоняване
от логичното образуване на изречения“ и „необикновена склонност към прилепване към запаметена в миналото тема на разговор“
Ранна проява на „своеобразно глуповато слабоумие“
Интеркурентни „случаи на възбуда“
Периодично възникващи халюцинации

Характерни симптоми според Kraepelin












Постепенна промяна в хода на заболяването
Спорадично тъга, чувство на досада при начало на
заболяването
Сетивни измами и налудности
Притъпено съзнание за болест
Афективно изравняване и безразличие
Мудност и тромавост или детински глуповати действия
Безпричинен смях
Превзета реч
Състояния на възбуда
Нередовен прием на храна
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Възгледите на Leonhard върху хебефренията
са близки до тези на Hecker и я обособяват като
отделена клинична група с подмолно начало и
хроничен прогресивен ход. Заслужава да се по‐
сочи детайлното описание на клиничните ха‐
рактеристики на оформените субтипове по
Leonhard (фиг. 1). При съпоставка на неговите
критерии с използваните към момента се наб‐
людава разминаване в диагностицирането.
Например на апатичната хебефрения по Leon‐
hard, която се характеризира с липса на пози‐
тивни симптоми, апатия, обедняване на речта и
промяна в поведението, в МКБ‐10 съответства
диагнозата проста шизофрения, а ако е имало
позитивни симптоми в миналото – резидуална
шизофрения [29]. Познаването на различни
форми на боледуване, включително в истори‐
чески план, е свързано не само с валидността на
диагнозата, но и с по‐задълбочено търсене на
етиологията на психозите в шизофренния спек‐
тър. Влиянието на пренаталните фактори, участ‐
ващи в етиологията на хебефренията според
Leonhard, се вписва и доразработва в неврораз‐
витийната хипотеза в етиопатогенезата на ши‐
зофренията и в съвременността [30, 31]. Разде‐

лянето на хебефренията на субтипове има зна‐
чение и за вида провеждана терапия. При екс‐
центричната хебефрения се препоръчва пове‐
денческа терапия, при аутистична – ерготера‐
пия, а при глуповатата – занимателна терапия.
Като препоръка остават и общите принципи за
фармакотерапия и използването на антипсихо‐
тици при епизоди на агресия и възбуда и анти‐
депресанти при състояние на (псевдо‐) депре‐
сия [33].
В МКБ‐10 хебефренията все още присъства
като субформа на шизофренията, докато в DSM‐
5 дезорганизираният тип от по‐старите класи‐
фикации е премахнат (табл. 2). Описаната липса
на валидност при проследяване в продължите‐
лен период на шизофренно болни пациенти оп‐
равдава бъдещите промени в класификацион‐
ните критерии. Въпреки това непознаването на
характерни симптоми, изискващи продължитeл‐
но клинично наблюдение, като странно поведе‐
ние, несъответен афект и формални мисловни
разстройства, при липса на халюцинации и на‐
лудности, може да доведе до неправилно диаг‐
ностициране, например с личностово раз‐
стройство.
Глуповата хебефрения (läppische)

Изравнена (апатична) хебефрения
(flache/apathische)
• Изразено афективно изравняване
• Настроение на безразлично задоволство,
без емоционален отговор при провокация
• Липса на инициатива и интереси, липса
на емоционална експресия
• Инцидентни моменти на възбуда,
раздразнителност и агресия
• Чести идеи за отношение и псевдохалюцинации (предимно прости)
във всички сетивни модалности

Аутистична хебефрения (autistische)
• Аутизъм - липса на социални контакти,
отбягване на емоционално привързване
• Обедняване на афекта и инициативата
• Мрачно, безрадостно настроение
• Непроницаема лицева експресия, пасивни
и незаинтересовани от средата
• Транзиторни налудности и псевдохалюцинации, предимно слухови
• Понякога – агресивни избухвания
• В разговор дават кратки, едносрични
отговори, неразгадаем вътрешен свят

Характеристики според Leonhard
• Подмолно начало, хроничен ход,
стабилнo резидуалнo състояниe
• „Системни шизофрении“ – специфични
дисфункции в афективността
и инициативата, вследствие
на нарушение на специфична
функционална система на мозъка
• Нисък генетичен товар
• Възможни пренатални усложнения
по време на невроразвитието

• Задоволство, глуповато весело настроение
с характерна усмивка
• Рано: детинско поведение, понякога
злобни шеги
• По-късно: изразена липса на инициатива,
тежко афективно изравняване
• Моменти на псевдодепресивно,
раздразнително или еуфорично
емоционално състояние
• С прогреса на афективно изравняване
настъпва и прогресираща липса на воля
• Безсмислени отговори и бедно
по съдържание мислене, без логически
грешки, вследствие на обедняване
на интересите като цяло

•

•
•

•
•
•

Ексцентрична (депресивна) хебефрения
(verschrobene/depressive)
Рано: често с обсесивно-компулсивоподобно поведение, понякога сливащо се
с маниеризми
Безрадостно настроение
Стереотипни оплаквания и изисквания,
често относно соматични усещания,
без емоционално натоварване
Редки състояния на лесно провокиран гняв
Еднообразен и монотонен начин на говорене;
бедно мислене със стереотипни теми
Относително добро справяне с интелектуални
задачи, без паралогично мислене

Фиг. 1. Хебефрениите в класификацията на Leonhard (източник [33] )
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Присъствието на синдрома на дезорганиза‐
ция, дал името и на този субтип в американска‐
та класификация, включва в себе си несъответ‐
ност на афекта, формални мисловни разстройс‐
тва и странно поведение (поведение в несъот‐
ветствие със социалните и културни норми на
средата, в която пациентът живее, без ясна мо‐
тивация и цел, което не може да бъде обяснено
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с наличието на налудности и халюцинации, ор‐
ганични фактори, злоупотреба с психоактивни
вещества или невроразвитийни нарушения) [37].
Тъкмо дезорганизацията и странното поведение
увеличават риска за рецидив [38], свързани са с
по‐лошо ниво на функциониране, не позволяват
на пациентите да достигнат ремисия [39] и са
предиктор за институциализация [3].

Таблица 2. Критерии за хебефрения в съвременните класификации
Критерии за хебефренна шизофрения на МКБ-10 [34]

Критерии за шизофрения на DSM-5 [35]

Общите критерии за диагнозата шизофрения са удовлетворени.

А. Наличие на поне два специфични симптома за поне един месец, ако не е започнато лечение:

 Изразени афективни и волеви нарушения, подчертани мисловни разстройства

 Налудности

 Налудности и халюцинации – бързопреходни и фрагментирани

 Дезорганизирана реч (напр. често изплъзване или разкъсаност)

 Безотговорно и непредсказуемо поведение, безцелно, лишено от мотиви, чести маниеризми
 Дезорганизирана мисъл, разнопосочна и несъгласувана реч
 Несъответно настроение, с малка амплитуда, често
придружено от кикот или самодоволна, самовглъбена
усмивка
 Високомерни пози, гримаси, нелепи шеги, хипохондрични оплаквания

 Халюцинации

 Дезорганизирано или кататонно поведение
 Негативни симптоми (напр. намалена емоционална експресия
или липса на мотивация)
Б. Социална/трудова дисфункция в:
 Работа
 Междуличностови отношения
 Лична хигиена

 Ранно начало с тенденция към неблагоприятна прогноза, бързо развитие на негативни симптоми – афективно изравняване, загуба на волева активност

Отпадане на традиционните шизофренни субтипове

 По правило се диагностицира за първи път при юноши или млади хора (обикновено във възраст 15-25 г.)

 Дезорганизирана реч, придружена от глуповатост и смях (несъотвени на съдържанието на речта)

Дезорганизиран тип (DSM-4) [36]: Тип на шизофрения, в който
следните критерии са изразени:

 Дезорганизирано поведение (липса на цел, нарушение във
възможността да се изпълняват ежедневни дейности)
 Изравнен или несъответен афект
 Не са изпълнени критериите за кататонна форма

ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ И ОТГОВОР КЪМ ТЕРАПИЯ
Едно проучване от 40‐те години на 20‐и век
определя прогностичните фактори за клинична‐
та картина и хода на заболяването, като резул‐
татите се основават на клинично наблюдение
върху 100 случая с хебефрения. Резултатите от
проучването се потвърждават и от съвременни‐
те данни за прогнозата в хетегоренната група на
шизофрениите [40]. Колкото по‐ранно е начало‐
то, толкова по‐лоша е прогнозата, като тази за‐
висимост се наблюдава по‐често при мъже.
Случаите с ранно начало имат прогресиращ ход,
докато тези с късно начало – по‐благоприятна
прогноза. Данни за телесната конституция на
пациентите сочат, че тези с астеничен хабитус
имат прогресивен ход и неблагоприятна прог‐
ноза, тези с атлетичен хабитус имат вероятност
и за възстановяване (1 от всеки 3 случая), дока‐
то пикниците или пациенти с диспластични чер‐

ти имат атипична форма на хебефренна шизоф‐
рения [41]. Случаите с остро начало имат по‐
високи шансове за достигане до ремисия в
сравнение с тези с подмолно начало [42].
Проучване на Kendler et al. (1994), което
сравнява изходa от заболяването и фамилната
психопатология при различните шизофренни
субтипове, установява, че при хебефрения на‐
чалото на заболяването е значително по‐ранно
от това при параноидна форма [43], а друго
проучване на същата група намира, че рискът от
шизофрения и заболявания от шизофренния
спектър е значително по‐висок сред родствени‐
ци на хебефренни пробанди в сравнение с дру‐
гите шизофренни форми [44].
Липсата на използване на шизофренните суб‐
типове в публикуваната научна литература се
отразява и в недостатъчната информация относ‐
но терапевтичното повлияване на различните
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субтипове и в частност дезорганизирания (хе‐
бефренния). Проучването на Corves et al. (2014) е
първото, изследвало ефектите на антипсихотик
върху пациенти с параноидна и дезорганизирана
шизофрения, като установява по‐слабо терапев‐
тично повлияване при дезорганизираната форма
[45]. Друго проучване също показва, че дезорга‐
низираната форма е по‐често терапевтично ре‐
зистентна в сравнение с параноидната и дава по‐
лоши резултати в скалите за психопатология и за
оценка на качеството на живот [46]. Дезоргани‐
зацията може да се използва и като предиктор за
терапевтична резистентност, като се препоръчва
разглеждане на възможността за лечение с кло‐
запин като медикамент на втора линия [46]. В
литературата има данни и за терапевтичната
ефективност на електроконвулсивна терапия при
дезорганизирана шизофрения – като активно и
като поддържащо лечение, при липса на ефект
от медикаментозната терапия или при сериозни
странични явления [47, 48]. Данните са ограни‐
чени обаче единствено до описание на клинични
случаи и липсват генерализирани емпирични
доказателства, които да се използват като кли‐
нични препоръки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Промените в съвременните диагностични
класификации, както и съкращаването на вре‐
мето за хоспитализация, а с него – и продължи‐
телността на клиничното наблюдение, несъм‐
нено оставят своите следи в развитието на пси‐
хиатричната клинична практика. Непознаването
на хебефренията като диагностична форма и
невъзможността за наблюдение на клиничните
ù проявления могат да доведат до диагностич‐
ни грешки и неправилно терапевтично поведе‐
ние. По‐задълбоченото разглеждане на нейните
особености поставя въпроси, свързани с валид‐
ността на категориалната диагноза шизофрения.
Въпреки историческото значение и неширокото
ù разпространение като клинична диагноза,
разграничаването на хебефренията като подтип
в хетерогенната група на шизофренията дава
насоки за бъдещи проучвания на етиопатогене‐
зата, отговора към терапия и прогнозата.
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СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
ВТОРА ЧАСТ: НОВИЯТ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ПЛАСТ,
ОТХВЪРЛЕН ОТ ОБЩНОСТТА У НАС
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Резюме. Началото на развитието на съдебната психиатрия у нас е в края на XIX век. Основополож‐
ник е д‐р Стефан Данаджиев, специализирал при Richard von Kraft‐Ebing. По‐късно във Франция
д‐р Димитър Владов публикува първата съдебнопсихиатрична монография в Сорбоната. Никола
Шипковенски изгражда истинската съдебнопсихиатрична школа у нас. Противоречивото развитие
на тази специалност и недостигът на специалисти и здравни заведения са параметрите на кризата
в съдебната психиатрия в началото на XXI век.
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FORENSIC PSYCHIATRY – PAST, PRESENT STATE AND FUTURE
PART II: A NEW CIVILIZATION LAYER REJECTED BY OUR COMMUNITY
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Abstract. The beginning of the development of forensic psychiatry in Bulgaria is at the end of XIX centu‐
ry. The founder of the discipline is Stefan Danadjiev, MD, a follower of Richard von Kraft‐Ebing. Later,
Dimitar Vladoff published the first forensic psychiatric monograph in La Sorbonne, Paris. And, Nikola
Schipkovensky established the real forensic psychiatric school in the country. Controversial development
of the specialty as well as the deficiency of forensic facilities and specialists are the key characteristics of
the crisis in forensic psychiatry at the beginning of XXI century.
Key words: forensic psychiatry, Danadzhiev, Vladoff, Schipkowensky, crisis

Психиатрията изучава болестните развития,
болестните реакции и болестните процеси на личността.
Никола Шипковенски (1973)

ИСТОРИЯ НА СЪДЕБНАТА ПСИХИАТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
Сегашното разбиране на същността на съ‐
дебната психиатрия е, че ведно с други меди‐
цински специалности, като съдебната медицина
и токсикологията, както и с немедицински об‐
ласти като правото, криминологията, кримина‐
листиката, психологията, пенитенциарните нау‐
ки, съдебната психиатрия е изключително ин‐
тердисциплинарна област. В този контекст ней‐

ните опори се намират в различни обществени
системи. Най‐важните от тях са:
А. Система на здравеопазването, тъй като
съдебната психиатрия е и остава медицинска
специалност.
Б. Система на образованието, поради факта,
че преподаването по съдебна психиатрия е
есенциално не само за медиците, но също така и
за юристите, полицаите, медиите и общността.
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В. Система на правораздаването, главно по‐
ради изключителната роля на ключов потреби‐
тел на продукта на съдебната психиатрия, а
именно съдебнопсихиатричната експертиза.
Г. Система на правоохранителните органи,
които трябва да имат базисни познания в об‐
ластта на съдебната психиатрия.
Реално първите стъпки в следосвобожденс‐
ката част от нашата страна (Княжество България)
са през 1884 г. със създаването на психиатрично
отделение към Александровската болница, по
думите на неговия началник д‐р Стефан Дана‐
джиев в „една от най‐нехигиеничните сгради в
болницата” (цит. по Шипковенски, 1973, стр. 77‐
89). Той е истинският основоположник на бол‐
ничната психиатрична система у нас и на съдеб‐
ната психиатрия в частност (пак там). Обучение‐
то му по съдебна психиатрия е в рамките на ед‐
на година 1893‐1894 г. във Виенския универси‐
тет под ръководството на големия австрийски
психиатър и съдебен психиатър проф. Richard
von Kraft‐Ebing. В трудовете си той цитира реди‐
ца случаи на своя учител (напр. „За афекта
(„раздразненото състояние”) в углавния про‐
цес”, 1930). Монографиите му върху вменяе‐
мостта, психопатиите и измененото съзнание
остават крайъгълни камъни в нашата научна
литература (Данаджиев, 1922, 1940, 1943). Да‐
наджиев цитира своя учител von Kraft‐Ebing, че
„правната наука не може без съдебната психо‐
патология”. Сред неговите знаменити експерти‐
зи се нарежда и тази на убийците на Алеко Кон‐
стантинов. Той първи у нас настоява експертът
да дава становище дали освидетелстваният е
опасен, или не. За съжаление, родната къща на
д‐р Стефан Данаджиев в Търговище беше раз‐
рушена, а наследниците му отдавна напуснаха
България.
Другата личност, наредила се сред основа‐
телите на съдебната психиатрия не само у нас, е
д‐р Димитър Владов, който завършва медицина
в Лион и специализира психиатрия в Париж
1906‐1907 г. Там той написва забележителната
си монография „Хомицидът и душевната пато‐
логия” (L’homicide en pathologie mentale, 1911,
379 стр., върху 116 наблюдения на болни пра‐
вонарушители), едва на 38 г. и получава награ‐
дата на френската Академия на медицината в
Париж. Посвещава своя труд на „моите прияте‐
ли, умрели за свободата на Македония”, като
самият той умира от раните си в битките за сво‐
бода седем години по‐късно (цит. по Шипко‐
венски, 1973, стр. 77‐89).
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Талантът е като стрелец, улучващ цел,
която другите не могат да достигнат,
докато геният е като стрелец, улучващ цел,
която другите дори не могат да видят.
Артур Шопенхауер (1819)

Никола Шипковенски (1906‐1976) изгражда
основата на съвременната българската обща и
съдебна психиатрия. Автор е на над 350 научни
публикации в областта на съдебната, социална‐
та и клиничната психиатрия, клиничната невро‐
логия, историята на медицината, медицинската
терминология, хомицидологията, борбата с ал‐
кохолизма и детската психопатология. Над 120
от тях са на чужди езици (немски, френски, ита‐
лиански, полски и руски). Като водещ секцията
по съдебна психиатрия в психиатричната кли‐
ника на Александровска болница изготвя най‐
сложни експертизи и дава методични указания
на други лекари от страната. Неговият забеле‐
жителен труд „Schizophrenie und Mord” от 1938
г. остава в историята на световната съдебна
психиатрия. Друга особено важна книга на име‐
нития учен е „Ятрогения или освобождаваща
психотерапия” (2016), която за първи път е пуб‐
ликувана на немски (1965), преведена и издаде‐
на от проф. Осаму Наката и трима студенти доб‐
роволци на японски (1975) и английски (в САЩ,
1977) и чак шест десетилетия по‐късно издадена
на родния му език от издателство „Изток‐Запад”.
Друг особено значим труд на Шипковенски е
„Слабоумие и престъпление” (1962) на немски
език. Разглеждането на проблемите на престъп‐
ността в определени нозографски категории като
епилепсия, циклофрения, психопатия и травмена
болест на мозъка е представено в отделни мо‐
нографии (Шипковенски, Гълъбов, Македонска,
1955, Шипковенски, 1973).
Kirov (1993) обобщава механизмите на хо‐
мицида, изведени от трудовете на Шипковенс‐
ки. Те първоначално са психотичните: а) пара‐
булно (т.е. повлияно от автоматизми на Cleram‐
bault), б) импулсивно и в) кататонно умъртвява‐
не. Друга група, дефинирана от автора, са т.нар.
интерференциални умъртвявания, при които
нормалпсихичните механизми прерастват в
психотични. Накрая, третата група включва „ин‐
телигиблените” или разбираeми, при които
психозата не участва по никакъв начин. Към из‐
вестните до момента хомициди (индиректен,
разширен, милостив и раптусен) той добавя: а)
танатофобен, б) за смекчаване на семейните
грешки и в) параноиден.
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Особен интерес Шипковенски проявява към
умъртвяванията от епилептици. Той разграни‐
чава: а) канибалистично умъртвяване, б) отмъс‐
тително, в) повлияно от други, г) Каиново (бра‐
тоубийствено), д) изместено, е) освобождаващо
и ж) свързано с атака срещу лица, изпълняващи
служебните си задължения.
През 1940 г. БАН награждава книгата му
“Биопсихология на убийството”, а през 1942 г. –
“Проблеми на детската психопатология”.
По време на Втората световна война е мо‐
билизиран в армията и оглавява психиатрично‐
то отделение в Скопие през 1943 г.
През 1968 г. пред научното дружество на
невролозите, психиатрите и неврохирурзите
Шипковенски излага своята концепция за изг‐
раждане на институт по съдебна психиатрия,
която е била подкрепена от колегията (Шипко‐
венски, 1973). Основните задачи на тази инсти‐
туция са групирани в четири насоки:
1. „Научноизследователска дейност върху
всички въпроси на наказателното, гражданското
и семейното право, които имат отношение към
теорията и практиката на съдебната психиатрия.
Негова първа задача трябва да бъде изучаването
на всички убийства в цялата страна, за да се ог‐
раничат социално детерминираните от психо‐
тичните, психопатните, олигофренните и алко‐
холните деяния. В същата светлина трябва да се
проучи цялостно детско‐юношеската и алкохол‐
ната престъпност. Тези изследвания ще послужат
за изработка на действена профилактика срещу
психопатологичната и социалната престъпност.
2. Научнометодическата дейност, която ще
се състои в изработка на общи указания (пра‐
вилници, инструкции) за освидетелстванията,
които се извършват във връзка с въпросите на
невменяемост, недееспособност, брачна год‐
ност, развод и т.н.
3. Съставяне на суперекспертизи за освиде‐
телствани, в преценката на чиято вменяемост,
дееспособност, брачна годност са били застъп‐
вани противоречиви възгледи от вещи лица в
предходни съдебни инстанции или за освиде‐
телствани, чиито експертизи органите на право‐
раздаването са отхвърлили.
4. Научно‐преподавателска дейност, която
ще цели подготовка на медицински кадри за
съдебната психиатрия; тя следва отново да бъде
призната като отделна специалност. Освен това
Институтът ще ръководи обучението по съдебна
психиатрия на студентите от Правния факултет,
както и на съдебните и следствените органи.”
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Тази идея е изключително иновативна дори
и за днешния ден. За съжаление, виждаме, че
реализацията ù до момента не е по силите на
нашата страна.
„И така средището на съдебната психиатрия
у нас в миналото и съвремието е Психиатрична‐
та клиника в София.” (Шипковенски, 1973).
Относно т.нар. „публични дискусии” по тру‐
довете и изследванията на Шипковенски, те са
проведени на няколко етапа. Първият е през
1946 г., когато заедно с други учени е принуден
да се откаже публично от убежденията си. По‐
късно, през 1956 и 1958 г., следват други поли‐
тизирани обсъждания върху идеологическите
възгледи на Шипковенски (Г. Ончев, личен кон‐
такт). Последното публично критично идеоло‐
гическо изказване е от виден наш психиатър
през 1981 г. (пак там).

ФАКТИ И ХРОНОЛОГИЯ
ЕРАТА НА П. ДОНЧЕВ, Б. ЩЪРБАНОВ,
В. ВЕЛИНОВ И П. ПЕТКОВА
П. Дончев и М. Александрова през 1968 г.
(Бюлетин НИНПН, бр. 3 1968, с. 9‐14) определят
предназначението на съдебнопсихиатричната
помощ като свързана предимно със защитата на
правния интерес на психично болния и с профи‐
лактиката на обществено опасните му действия и
защитата на околните. В същото време те все пак
приемат, че съдебната психиатрия изучава пси‐
хичните заболявания в тясна връзка с проблеми‐
те и практическите нужди на наказателното и
гражданското право и влиянията на психичната
патология при реализирането на правонару‐
шение, в процеса на разкриване наказателната
отговорност и гражданскоправните задължения
и права, както и при изтърпяване на наказание.
В кратката според авторите история на съ‐
дебната психиатрия у нас през последните го‐
дини тя бележи бърз растеж в отговор на въз‐
никналите потребности от качествена и висо‐
коквалифицирана експертиза в наказателния и
гражданския процес, в борбата с обществено
опасните действия на психично болните, в за‐
щитата на правния интерес на психично болния,
в усъвършенстването на законодателството, на
настойническия институт, на условията за из‐
търпяване на наказание при лицата с психопа‐
тологични особености и пр.
Авторите описват в исторически план, че съ‐
дебнопсихиатрична експертна дейност започва
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да се развива от Катедрата по психиатрия при
Медицинския факултет в София още през 1926
г., а през 1934 г. към психиатричното отделение
на болницата в Ловеч е разкрит болничен пави‐
лион за лечение и изолация на психично болни
правонарушители. В следващите десетилетия
във ВМИ – София, се стабилизира научното и
методичното ръководство на стационарната съ‐
дебнопсихиатрична експертиза. От 1952 г. се
провеждат съдебни експертизи предимно в на‐
казателния процес вече и в психиатричната
клиника на Научния институт по неврология,
психиатрия и неврохирургия (НИНПН) – София.
Първи функционален съдебнопсихиатричен
кабинет за амбулаторни експертизи се създава
при Градския психоневрологичен диспансер –
София, през 1958 г., а през 1960 г. се създава и
щатно обособен съдебнопсихиатричен кабинет
към Окръжния психоневрологичен диспансер –
София. В НИНПН през 1962 г. е създадена длъж‐
ност научен сътрудник по съдебна психиатрия, а
през 1963 г. на основание съвместно решение на
Министерство на народното здраве и социални‐
те грижи (МНЗСГ), МВР, Министерство на право‐
съдието (МП) и Главна прокуратура на НРБ е раз‐
крито отделение за съдебнопсихиатрична екс‐
пертиза на задържани лица. Подобно отделение
е създадено през 1964 г. и към психиатричната
клиника на ВМИ – София, заедно с разкриване на
доцентура по съдебна психиатрия към съответ‐
ната катедра. В средата на 60‐те години се създа‐
ват първоначално функционални, а по‐късно и
щатно обособени съдебнопсихиатрични кабине‐
ти към всички окръжни психоневрологични дис‐
пансери в страната, които тогава са 13.
Така се формират основните съдебнопсихи‐
атрични дейности в този етап – експертна, пре‐
вантивна, относно дееспособността на болните,
относно органите на настойничеството, мето‐
дична. През 1965 г. отделението в НИНПН е
преформирано в Секция по съдебна психиат‐
рия, която съвместно с юристи и съответните
институции разширява дейностите си и в насока
на усъвършенстване на законодателството, за‐
творното дело, самоубийствата, наред с научни‐
те изследвания, които провежда. В съответствие
на широката област дейности се променя и на‐
именованието на Секция по правно‐деонтоло‐
гична психиатрия.
Наред с това през 1962 г. МНЗСГ регламенти‐
ра съдебната психиатрия като отделна специал‐
ност (Дончев, Александрова, 1968), която се пре‐
подава в ИСУЛ и ВМИ в София, Пловдив и Варна.
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Като основни направления в съдебната пси‐
хиатрия авторите приемат експертната работа,
усъвършенстването на принудителното лече‐
ние, реализирането на настойническия инсти‐
тут, борба с престъпността на малолетните и
непълнолетните, усъвършенстването на зако‐
нодателството, свързано с психично болните,
изграждане на съвременно затворно дело, пре‐
вантивната борба с общата престъпност, доиз‐
граждане на мрежата от съдебнопсихиатрични
кабинети и тясното им свързване с отделенията
за експертна дейност и принудително лечение,
ориентация на профилирани съдебни психиатри
към всяка психиатрична болница, създаване на
функционален център по съдебна психиатрия с
обединените усилия на съдебнопсихиатричните
отделения към НИНПН и ВМИ – София, и двата
съдебнопсихиатрични кабинета в столицата,
подготовката на нови специалисти, научноиз‐
следователска дейност, обогатени методоло‐
гични позиции.
Какво е реализирано от тези многоаспектни
направления? Конкретно при научните изслед‐
вания те са в зависимост от интересите на из‐
следователите, а не съобразно приоритетите.
Функционалната връзка между структурите в Со‐
фия се изчерпва само в няколко съвместни об‐
съждания. След първоначалния ентусиазъм на
съдебните психиатри при пасивността и липсата
на интерес на институциите във и извън здраве‐
опазването развитието на специалността се за‐
бавя. Специализираната структура във ВМИ, то‐
гава вече Медицинска академия, постепенно
заглъхва след смъртта на проф. Ив. Темков (1994
г.) и на доц. Л. Гълъбов (1996 г.). Нов импулс е
трансформирането на Секцията Правно‐деонто‐
логична психиатрия в Клиника по съдебна психи‐
атрия и съдебна психология с разширяването на
експертните области и привличането на нови
специалисти в края на миналия век. Но в усло‐
вията на организацията на здравните заведения
като търговски дружества от 1999 г. тези тенден‐
ции бързо се редуцират. Това проличава най‐
категорично в организацията на стационарното
психиатрично освидетелстване в УМБАЛНП „Св.
Наум“. Екипът психолози към Клиниката по съ‐
дебна психиатрия и съдебна психология посте‐
пенно е намален само до един психолог за цяла‐
та болница. С пенсионирането на един лекар от
Клиниката не е обявен конкурс, с напускането на
асистент от Клиниката отново не е обявен кон‐
курс, с пенсионирането на хабилитираното лице
– началник клиника, също не е обявен конкурс, с

40
напускането на другия асистент пак не е обявен
конкурс. И така в следващите две години Клини‐
ката вече е трансформирана в обикновено пси‐
хиатрично отделение.
Специалността „съдебна психиатрия” също
търпи своите сътресения. Макар и създадена с
ентусиазъм през 1962 г., скоро след това, при
следващия министър, тя отпада от номенклату‐
рата на специалностите заедно с други тясноп‐
рофилни специалности. Но от 1996 г. екипът и
началникът на Клиниката по съдебна психиат‐
рия и съдебна психология предприемат активни
дейности за възстановяване на специалността.
Така от 2004 г. тя е включена в номенклатурата
на специалностите на МЗ като профилна, а от
2006 г. вече е основна, валидна и в държавите
от ЕС, където има такава специалност.
В този етап на развитие като значителен
принос остава написаното ръководство от екип
под редакцията на П. Дончев от 1987 г. В него са
включени водещи съдебни психиатри, клинични
и съдебни психолози и юристи, които осветля‐
ват интердисциплинарната същност на област‐
та. По‐късно П. Дончев издава самостоятелно
ръководство „Съдебна психиатрия”, което е
повлияно от неговия престой и работа като съ‐
дебен психиатър във Великобритания (Дончев,
2006). Освен това в нашата съдебна психиатрия
Й. Стоименов самостоятелно, както и в съавтор‐
ство с Ив. Рачев издават ръководство по съдеб‐
на психиатрия за студенти по право, което тър‐
пи поредица издания (Стоименов и Рачев, 1979,
Стоименов, 1980, Стоименов и Рачев, 1988, Сто‐
именов, 2003). Те са фокусирани в значителна
степен в професионалното и академичното раз‐
витие на юристите, но са ползвани широко и от
медици.
Приносът на Иван Рачев е в анализа на екс‐
пертната роля на жертвата в съдебнопсихиат‐
ричната експертиза. Неговата дисертация очер‐
тава продължителното разстройство на съзна‐
нието като телесна повреда (Рачев, 1985).
СЛЕД ТОВА…
В последното десетилетие се реализира не‐
писана програма за минимизиране и дори
практическо ликвидиране на съдебната психи‐
атрия.
Закриването на Университетската клиника
по съдебна психиатрия и съдебна психология
към УМБАЛНП „Св. Наум” през 2010–2011 г. бе‐
ше решаващо и крайно деструктивно действие,
ангажиращо активност и бездействия на всички
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ключови играчи в полето на медицината, пра‐
вораздаването и правоохранителните органи.
Без да се изтъкват ясни доводи, проведена‐
та политика на университетската, здравната,
правораздавателната и правоохранителна сис‐
тема имат категоричен принос в разрухата на
тази област.
Разбира се, проблемът не бива да се еле‐
ментаризира и персонифицира. Действията и
още повече системните бездействия на всички
системи и институции са свързани с поредица
факти, които не са забравени и трябва да се
анализират и заедно, и поотделно.

УНИВЕРСИТЕТСКА СИСТЕМА
Настъпателното постепенно ликвидиране на
професията и на Клиниката по съдебна психиат‐
рия и съдебна психология започна скоро след
въвеждането на специалността. Още през 2005
г. психолозите постепенно бяха редуцирани от
трима в Клиниката до един за цялата болница, с
което се увредиха както профилът на Клиниката
и екипът на експертите, така и възможностите
за пълноценни и компетентни експертни анали‐
зи и заключения от областта на съдебната пси‐
хология в комплексните психиатрично‐психоло‐
гични освидетелствания.
Системно бе провеждана сходна тенденция
и относно съдебната психиатрия. С наближава‐
нето на пенсионирането на действащия хабили‐
тиран началник на Клиниката се проведе но‐
торно известният катедрен съвет на Катерата по
психиатрия МУ – София, през 2007 г. Бе напра‐
вено предложение за нова хабилитация по съ‐
дебна психиатрия една година преди пенсио‐
нирането на началника на Клиниката, който ве‐
че бе останал единствено работещо хабилити‐
рано лице в областта. С малко мнозинство, но
под силен административен натиск Катедрата
гласува решение, че хабилитирано лице по съ‐
дебна психиатрия не е необходимо и отхвърли
необходимостта от обявяване на такъв конкурс.
„Логичният” довод на тогавашния ръководител
катедра и национален консултант по психиатрия
при МЗ бе, че всеки психиатър със специалност
разбира достатъчно от съдебна психиатрия и
хабилитация в тази област не е необходима.
Тази атака доведе до практическо декапитиране
на специалността в България и последвало зак‐
риване на Клиниката. Поради необходимостта
от провеждане на университетско обучение в
тази област и предвид задължението да има
съдебнопсихиатричен модул в основната спе‐
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циализация по психиатрия, такава клиника бе‐
ше разкрита в МУ „Проф. Параскев Стоянов” –
Варна. С някои неясни административни ходове
обаче и тази клиника бе лишена от достатъчно
компетентно хабилитирано лице по съдебна
психиатрия. Така и до днес, в нарушение на
нормативната база, освен в МУ – Варна, няма
преподавател по съдебна психиатрия със съот‐
ветната специалност и квалифицирана подго‐
товка в който и да е друг МУ, което поставя под
въпрос качеството на обучението на студентите
и специализантите в съответните модули.
Освен това не са осигурени никакви условия
и възможности за провеждане на продължава‐
що обучение в областта на съдебната психиат‐
рия, въпреки законовото задължение на всички
медицински университети да го провеждат.
Разбира се, едва ли проблемът трябва да
бъде сведен само до една от системите.
От една страна, нееднократно е било изтък‐
вано, че поддържането на Клиника по съдебна
психиатрия е икономически неизгодно за
здравната система, и в частност за УМБАЛНП
„Св. Наум“ като търговско дружество. От друга
страна, органите на МВР, които осигуряват ох‐
раната на тази служба, също, макар и мълчали‐
во, отказаха тази охрана и полицаите бяха ре‐
дислоцирани в други „важни” за структурата
области. По същото време не бе търсен никакъв
друг модел за осигуряване на охрана на задър‐
жаните под стража лица за експертиза.

ПРАВНИ СИСТЕМИ
Още при съществуващата Клиника по съдеб‐
на психиатрия и съдебна психология, при създа‐
ването на съдебната полиция през 2007 г., от МП
не бе приета идеята за осигуряване на съдебна
охрана в Клиниката, въпреки представянето на
специализиран доклад пред зам.‐министър на
правосъдието. Така при липса на специализира‐
на охрана естеството и възможностите на екс‐
пертната дейност в Клиниката бяха сведени до
условията и възможностите в което и да е обик‐
новено психиатрично заведение.
Предлагани са и други идеи. Едната от тях е
експертните освидетелствания на задържани
под стража лица да се извършва в Психиатрич‐
ното отделение при Затвора в Ловеч. Това обаче
е недопустимо предвид принципните изисква‐
ния освидетелстванията да бъдат извършвани в
независими институции. Освен това юристи от
различни нива са изказвали становище, че от‐
делението в ДПБ Ловеч би могло да провежда
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висококвалифицирана експертна дейност, пре‐
небрегвайки факта, че това отделение няма ни‐
каква свързаност с университетски съдебнопси‐
хиатрични клиники, нито дипломирани специа‐
листи в областта на експертизата, а е предимно
място за изпълнение на лечебни програми по
реда и условията на принудителното лечение в
рамките на чл. 89 от НК. Нещо повече, такъв
подход освен недостатъчно разбиране на орга‐
низацията на съдебнопсихиатричната и съдеб‐
но‐психологичната експертиза показва и фор‐
мално отношение по проблемите на съдебната
психиатрия въобще.
Блед опит за промяна на организацията при
съдебномедицинските и съдебнопсихиатрични‐
те експертизи бе създаването на работна група
в МП през 2011 г., в работата на която обаче се
проявиха дълбоките и принципни различия
между вещите лица лекари и потребителите на
техните заключения – в следствието, прокурату‐
рата, съда. Единственият резултат от работата
на тази работна група бе добавянето към съот‐
ветната наредба на ценоразпис със скромни
цени за съдебномедицинските дейности.

СИСТЕМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Съдебната експертиза не е приоритет на
здравеопазването. Тя не се отнася непосредст‐
вено към опазването на здравето на гражданите
като състояние на пълно физическо, психическо
и социално благополучие, за да бъде национа‐
лен приоритет и да се гарантира от държавата.
Дори напротив, при организацията на здравните
заведения като търговски дружества, в онези от
тях, в които се извършват съдебни експертизи,
това не е изгодно, тъй като се правят разходи, а
здравното заведение няма гарантирани приходи
от съдебната експертиза. Съвсем настрани стои и
задължението на МЗ за провеждане на специа‐
лизирано продължаващо обучение в която и да е
от медицинските специалности, в това число и на
лицата, които осъществяват дейности по опазва‐
не на психичното здраве, а още повече в област‐
та на съдебнопсихиатричната експертиза.
Инцидентният опит на БЛС като друга отори‐
зирана организация освен МЗ в областта на
здравеопазването за въвеждане на кредитна
система в продължаващото обучение бързо заг‐
лъхна. Като контрапункт е уместно да се допъл‐
ни, че някои от психиатричните сдружения бяха
създали такава организация на кредитиране, вкл.
и в областта на съдебната психиатрия, но като
неофициална тя също не можа да просперира.

42

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2020, 5(2)

Системата на образованието, на фона на
своите базисни стратегически ангажименти, ня‐
ма никакво реално отношение нито към под‐
държането на квалификацията на специалисти‐
те чрез задължително и контролирано продъл‐
жаващо обучение, нито към специализацията
по психиатрия, респ. по съдебна психиатрия.

КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО ДНЕС?
КОЛИЧЕСТВЕН НЕДОСТИГ
В страната са твърде малко дипломираните
специалисти по съдебна психиатрия. Те не са в
състояние да поемат огромния обем на експер‐
тизите с висока степен на сложност. Наред с то‐
ва броят на лекарите само със специалност по
психиатрия, които изготвят съдебнопсихиатрич‐
ни експертизи, също намалява. Този процес не‐
избежно се отразява върху качеството на екс‐
пертизите. Голям брой от структурите на МВР в
страната изпитват значителни затруднения да
възлагат експертизи поради липса на местни
кадри и желание на наличните професионалис‐
ти да работят съдебна експертиза1. Сходни са и
затрудненията на прокурорските и съдебните
органи2. А търсенето на специалисти от София
за извършване на освидетелствания където и да
е в страната също среща сериозни затруднения
както поради служебна ангажираност, така и
поради неудобства с разстояния и пътувания.
ПРОБЛЕМИ С КАЧЕСТВОТО
Институционалното бездействие се потвър‐
ждава и от факта, че изготвеният преди седем
години медицински стандарт по Съдебна пси‐
хиатрия, който премина през много стъпки за
одобрение, все още не е на дневен ред в Ми‐
нистерството на здравеопазването и не е обна‐
родван. Стандартът беше възложен от Минис‐
терството на екип от водещи специалисти по
съдебна психиатрия. Освен това в бордовете по
специалности към МЗ също не е предвиден та‐
къв борд за специалността Съдебна психиатрия.
Отсъствието на категоризация на нивата на
компетентност на експертите не е от полза за
експертната работа. Такова предложение бе
направено в Работната група при МП през 2011
г. В частност сложни експертизи нерядко се въз‐
1

Вероятно не е без значение и обстоятелството, че хонорарите по
експертизите за МВР се заплащат с многомесечни и дори го‐
дишни закъснения и че нерядко биват редуцирани.
2
Реален пример за това е отказът на вещи лица от София да се ан‐
гажират с експертизи за СГП при намаляването на размера на
хонорарите.

лагат на психиатри с недостатъчен опит и/или
подготовка в областта на съдебната психиатрия.
Това в редица случаи налага провеждането на
поредица допълнителни и повторни експерти‐
зи, за да може да се отговори аргументирано и
убедително на въпросите на съда или разслед‐
ващия орган. Този проблем нееднократно е
поставян и разискван в различни комисии,
включително на съвместни форуми на минис‐
терствата на здравеопазването и правосъдието,
но резултатът не е удовлетворителен.

ОПИТ ЗА АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
СИЛНИ СТРАНИ
Въпреки че намирането на силни страни е
трудно, могат да се обсъдят няколко възмож‐
ности. Първо, у нас вече има призната специал‐
ност „Съдебна психиатрия”, което ни поставя в
добра светлина в сравнение с немалко страни
от ЕС. В някои медицински факултети, МУ
„Проф. Параскев Стоянов” – Варна, и МУ – Пле‐
вен, специалисти по съдебна психиатрия про‐
веждат обучение както в рамките на студентс‐
кия курикулум, така и по специалността „Съ‐
дебна психиатрия”. В страната има акредитира‐
ни бази за практическо обучение по съдебна
психиатрия, каквито са тези в ЦПЗ Русе ЕООД и
ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД – Со‐
фия. Налично е отделение за провеждане на
недоброволно принудително лечение по чл. 89
„В”от НК в ДПБ Ловеч.
СЛАБИ СТРАНИ
Отсъствие на достатъчна воля за провежда‐
не на ефективна реформа в областите на здра‐
веопазването и правото, които са от особена
важност за развитието на съдебната психиат‐
рия. Все още осъзнаването на потребностите от
изграждане на професионалисти в отделни
висши медицински училища не е на необходи‐
мото ниво. Мотивацията на млади специалисти
да тръгнат по пътя на съдебната психиатрия не е
достатъчна, въпреки подобряването на запла‐
щането на техния труд.
ВЪЗМОЖНОСТИ
Нееднократно бяха направени опити да се
създаде Закон за вещите лица, който да регла‐
ментира дейността, отговорността и заплащане‐
то им. За съжаление, до момента те са неуспеш‐
ни, но при евентуално въвеждане на такава нор‐
мативна уредба ситуацията би се променила
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значително. Разгръщането на обучение по съ‐
дебна психиатрия във всички висши медицински
училища би създало основа за генериране на
кадри в тази област. Обучението на студенти по
право е друга важна задача и възможност, която
днес не се реализира. Изграждането на между‐
ведомствени комисии, които да следят за качес‐
твото и етиката на експертната работа, включи‐
телно в областта на съдебната психиатрия, би
дало рамка за нормализация и ограничаване на
лошите практики в областта. Реална възможност
да се подпомогне новата дисциплина е приема‐
нето на Медицински стандарт „Съдебна психи‐
атрия” от Министерство на здравеопазването.
ЗАПЛАХИ
Основните заплахи към нормализация и раз‐
витие на съдебната психиатрия се крият в застой
на системите, от които тя зависи. Главно място,
разбира се, има правната, и в частност, съдебна‐
та система, но системата на здравеопазването и
нейната чувствителност към развитие на област‐
та също има решаващо значение. Освен това
всяка дестабилизация в политическия и общест‐
вен живот на страната крие рискове от неблагоп‐
риятно развитие. Не на последно място „произ‐
веждането” на кадри без необходимите качест‐
ва, включително морално‐етични, също може да
бъде проблем в процеса на развитие. Интервен‐
цията на политически и други външни админист‐
ративни или криминални структури в дейността
на съдебния психиатър/съдебния психолог може
да подкопае доверието в неговата дейност. Не‐
спазването на етичните норми от някои профе‐
сионалисти създава реални условия за проблеми
в експертната дейност и дискредитира авторите‐
та на професията.
От написаното дотук е видно, че съдебната
психиатрия е културен пласт, който се развива
през последните пет хилядолетия. Формиране‐
то на учебни университетски програми и норма‐
тивна рамка обаче е процес, който датира от
сравнително ново време. Този процес в рамките
на Европейския съюз се разгръща през послед‐
ните две десетилетия. Необходимостта от тези
развития е дълбоко осъзната в европейските
развити страни и техните институции работят
активно в тази насока. Така например в Герма‐
ния са разкрити над 7000 съдебнопсихиатрични
легла, част от които са в университетските бол‐
ници и са по същество обучителни бази по спе‐
циалността съдебна психиатрия. Твърде сходна
е ситуацията във Великобритания и Нидерлан‐
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дия, където съдебната психиатрия заема цент‐
рално място в психиатричната, правната и пене‐
тециарната система. Преди ЕС в САЩ се утвър‐
ждава специалност съдебна психиатрия, без
която специалист по обща психиатрия не е ото‐
ризиран да изготвя експертизи. В Република
Сърбия и Република Северна Македония също е
утвърдена специалност съдебна психиатрия.
Обучението се провежда в медицински факул‐
тети с твърде натоварена програма.
Научната активност у нас не бива да бъде
пренебрегвана – в Приложение представяме
списък на дисертациите по съдебна психиатрия
и съдебна психология в хронологичен ред.
Анализът на причините защо в България то‐
ва развитие беше активно и/или пасивно от‐
хвърлено поставя редица въпроси. Първият от
тях е кой има интерес? Известен факт е, че ци‐
вилизацията протича с два успоредни и взаи‐
мосвързани процеса. Те са диференциация и
специализация. Антицивилизационните течения
у нас са многопластови и понякога трудно забе‐
лежими. Институционалната инерция и бюрок‐
ратичният апарат са склонни в повечето случаи
да отклонят и отсрочат решаването на пробле‐
мите. От друга страна, от некачествени и повли‐
яни от немедицински фактори експертни реше‐
ния има интерес и престъпният свят.
Вторият въпрос е как реагира обществото?
Неинформираността на обществото и институции‐
те по въпросите на съдебната психиатрия са друго
основание за отхвърляне, минимизиране или
неглижиране на проблемите в тази област. Пове‐
чето хора не са наясно, че нерядко експертизата е
решаващ довод в решенията на съда. Нискоква‐
лифицираните експерти могат да създадат усло‐
вия за системни грешки в правната система.
Как реагират юристите? Повечето съдии,
прокурори, дознатели и следователи са с твър‐
де скромни познания по съдебна психиатрия.
Въпреки някои спорадични усилия на малцина‐
та съдебни психиатри и съдебни психолози за
провеждане на обучителни събития, интересът
към тях е слаб. Все пак в последно време се
наблюдават изключения, и то главно при по‐
младите кадри от системата.

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?
Конкретните стъпки обхващат следните об‐
ласти:
А. Изграждането на университетски клиники
по съдебна психиатрия би било добро начало
на усилията за съживяване на специалността.

44
Б. Провеждане на системно обучение както
в студенския курикулум, така и в преподаването
на специализанти по обща, детска и съдебна
психиатрия.
В. Специализирано обучение по съдебна
психиатрия и съдебна психология за юристи.
Г. Курсове за действащи служители на прав‐
ната система – съдии, прокурори, следователи и
дознатели.
Д. Насърчаване на зачисляването за специ‐
алност съдебна психиатрия.
Е. Изграждане на постоянна междуведомст‐
вена комисия, която да оказва методична по‐
мощ и да наблюдава експертната дейност по
отношение на нейното качество.
Ж. Не на последно място въвеждане на
стандарта по съдебна психиатрия, който да рег‐
ламентира практическите аспекти на специал‐
ността.
Освен това се обсъждат и следните въз‐
можности (из доклад на доц. Владимир Вели‐
нов, изнесен на Научната конференция с меж‐
дународно участие на Сдружение "Колегиум
частна психиатрия", 10‐11 май 2019, София):
1. Създаване на национален регистър на
вещите лица с подробни данни, но с частичен
достъп на заинтересованите лица (магистрати,
адвокати, следователи, разследващи полицаи,
вещи лица и др.) само относно професионални‐
те и експертните области на вещото лице. При
разработването на детайлите на този регистър
би следвало да се проведе широка дискусия от
професионалисти и ангажирани граждани.
2. Създаване на единна Камара на вещите
лица с подразделения по специалности, която
да се финансира от МП, от членския внос или от
отчисления от експертизи. Основните функции,
задължения и правомощия на камарата биха
били: съдействие на МП за актуализиране на
регистъра на вещите лица, създаване на усло‐
вия за оценка и периодично атестиране на ве‐
щите лица, организиране на обучение и пови‐
шаване квалификацията на вещите лица, осъ‐
ществяване на контрол върху дейността им, съ‐
действие на съдебните органи при особени
изисквания на конкретни експертизи, създаване
на условия за намиране на компетентни специ‐
алисти. Всяка подотраслова камара на вещи ли‐
ца би следвало да създаде задължителен ми‐
нимум изисквания и критерии за формата и съ‐
държанието на съдебните експертизи.
3. Въвеждане на задължително първоначал‐
но обучение на кандидатите за вещи лица пре‐
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ди вписването им в регистъра на вещите лица
(аналогично на подготовката на младшите ма‐
гистрати). То би могло да е присъствено, дис‐
танционно, електронно или от друг вид. Задъл‐
жително при приключването на обучението
следва да се проведе събеседване (тест, колок‐
виум, друга форма) на този кандидат с комисия
(съдия, прокурор, адвокат, специалист от конк‐
ретната област и пр. или дистанционно, или за‐
дочно), която да прецени качествата му и ком‐
петентността да бъде вещо лице, и след поло‐
жителна оценка същият да бъде включен в спи‐
съка на вещите лица.
4. Въвеждане на система за продължаващо
обучение на вече регистрираните вещи лица.
Това би могло да е под формата на доказано
участие в тематични семинари, публични диску‐
сии, изучаване на специализирана литература,
публикуване на научни изследвания или учебни
пособия и пр. И тук формата може да е разно‐
образна и динамична, а НИП има опит и практи‐
ка в обучението на магистратите.
5. Задължителна неформална пререгистра‐
ция на вещите лица след определен период (1
г., 3 г., 5 г. или друго), която процедура може да
се разполага в широките граници между авто‐
матично пререгистриране при положителни
оценки за работата на това вещо лице до за‐
дължително явяване на събеседване както при
първоначалната му регистрация или до залича‐
ването му от списъка на вещите лица поради
некомпетентност, ако няма друго основание.
Пререгистрацията да е в зависимост и от евен‐
туални жалби от съдебни органи, граждани и
юридически лица.
6. Създаването към МП на система от бази
за придобиване на експертна квалификация с
постоянен обучителен потенциал. Един вариант
би могъл да е създаването на специализирана
структура в НИП след незначителни промени в
някои текстове в ЗСВ. Тези дейности биха могли
да бъдат делегирани и на други ведомства и
институции, при ясни договорни отношения и
организация на обучението и под контрола на
МП. В конкретната област на съдебнопсихиат‐
ричната експертиза това следва да е специали‐
зирана структура с нарочен правилник в което и
да е психиатрично заведение за продължително
стационарно освидетелстване на лица с мярка
за неотклонение „задържане под стража“.
7. Създаване на система за оценка на изгот‐
вените от вещото лице експертни заключения,
като при системни или сериозни отклонения от
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стандарта правата на това вещо лице да могат
да бъдат редуцирани или отнемани. Един вари‐
ант за такава оценка би могъл да е чрез предос‐
тавяне на възможност на органа, възложил екс‐
пертизата, да даде цифрова оценка на нейното
качество пред национален орган в Министерст‐
вото на правосъдието, свързан с регистъра на
вещите лица. Друг вариант би могъл да е създа‐
ването на специализиран орган в МП (анало‐
гично или на инспектората, или като институция
на главни експерти към МП, или друга форма,
или сигнал към Камарата на вещите лица), къ‐
дето висококвалифицирани специалисти в об‐
ластта на СЕ да преценяват качествата на зак‐
люченията от тяхната област, изпратени за
оценка от органите, възлагащи експертизи.
8. Въвеждане на степенна система от поне
три нива за разграничаване на сложността на
експертизата – от елементарни до най‐сложни.
Това би могло да се определя от органа, възла‐
гащ експертизата, съобразно указанията от на‐
рочен документ на МП, съобразно естеството на
обекта за изясняване и съобразно сложността
на делото. МП би следвало да потърси компе‐
тентни коментари от съсловните организации.
9. Въвеждане на степенна и динамична сис‐
тема за разграничаване на компетентността на
вещите лица. Оценката за компетентност би
могла да се приложи още при първоначалното
интервю на кандидат‐вещото лице и да бъде
динамично променяна при пререгистрацията
му в зависимост от дадената оценка на досе‐
гашната му работа, от качествата и от броя на
неговите експертизи. Вещото лице би следвало
да има право да поиска вписването му в по‐
високата категория на компетентност.
10. Заплащането на експертизата да е в не‐
посредствена зависимост не само от справката
декларация, представяна от вещото лице, но и
от сложността на експертизата и от нивото на
компетентност на това вещо лице.
11. Да се въведе задължителна застраховка
за професионална отговорност на вещите лица.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки че съдебната психиатрия има дъл‐
боки исторически корени, специалността „съ‐
дебна психиатрия” съществува едва от послед‐
ните десетилетия. България е една от страните в
Европа, която има свой значителен принос в
развитието на съдебната психиатрия. Интензив‐
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ното развитие на теоретичните и практическите
приноси в областта на съдебната психиатрия е
разколебано в последните години. Все още има
възможност негативните процеси да се преодо‐
леят, но това изисква осъзнаване от страна на
всички заинтересовани и синхронни действия в
посока стабилен възход на специалността и съ‐
ответната практика.
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ПСИХОСОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID‐19:
ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
Явор Ченков
Втора психиатрична клиника, Катедра по хигиена и епидемиология, УМБАЛ „Св. Марина“, МУ – Варна
Резюме. Опитът от предходни епидемични кризи недвусмислено показва, че освен пораженията
върху социалните и икономическите конструкти на засегнатите държави, не по‐малко важни са и
психосоциалните аспекти, произтичащи от тях. Наличните доклади за избухналата в края на 2019 г.
в Китай епидемия от коронавирусна инфекция, която през февруари бе обявена от СЗО за панде‐
мия, показва, че вече е налице увеличаване на психиатричната заболяемост сред засегнатите по‐
пулации. Освен непосредствения страх от заразяване, социалната изолация и стигмата, косвените
последствия от наложените от световните правителства извънредни кризисни мерки биха могли
да допринесат за задълбочаване на всеобщата паника и увеличаване заболяемостта от психични
разстройства. Ролята на медиите е от съществено значение за благосъстоянието на засегнатите
популации, като разпространението на недостатъчна, подвеждаща и дори невярна информация
би могло да задълбочи социалната дисфункция на индивидите. Необходима е своевременна ко‐
лаборация между правителствата и организации като СЗО, за създаване на насоки и механизми за
контрол върху информационния поток в медиите, както и за разработване на комплекс от преван‐
тивни мероприятия с цел смекчаване на негативните последици от бъдещи пандемии върху пси‐
хичното здраве на засегнатите популации.
Ключови думи: COVID‐19, пандемия, психиатрична заболяемост, психосоциални аспекти

PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF THE COVID‐19 PANDEMIC:
A LITERATURE REVIEW
Yavor Chenkov
2nd Psychiatric Clinic, Department of Hygiene and Epidemiology,
University Multidisciplinary Hospital for Active Treatment "Sv. Marina, Medical University – Varna
Abstract. The experience of previous epidemic crises shows unequivocally that, in addition to the
damage to the social and economic constructs of the affected countries, the psychosocial aspects that
result from them are equally important. Available reports on the novel coronavirus epidemic outbreak
at the end of 2019 in China, which was declared by the WHO in February as a pandemic, shows that
there is already an increase in psychiatric morbidity among affected populations. In addition to the
direct fear of contagion, the social isolation and stigma, the indirect effects of emergency crisis
measures imposed by world governments, may inevitably contribute to deepening the general panic
and increasing the incidence of mental disorders. The role of the media is essential to the well‐being of
the affected populations, and the circulation of insufficient, misleading and even false information could
deepen the social dysfunction of individuals. Timely collaboration between governments and
organizations such as the WHO is needed to establish guidelines and mechanisms to control the flow of
information in the media, as well as to develop a set of preventative measures to mitigate the negative
effects on the mental health of affected populations in potential future pandemics.
Key words: COVID‐19, pandemic, psychiatric morbidity, psychosocial aspects

Абревиатури
SARS – Severe acute respiratory syndrome (тежък остър
респираторен синдром)
MERS – Middle east respiratory syndrome (близкоизто‐
чен респираторен синдром)
ПТСР – посттравматично стресово разстройство

COVID‐19 – Coronavirus disease 2019 (коронавирусно
заболяване)
DSM‐IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Di‐
sorders, 4th Edition
MBI – Maslach Burnout Inventory
ПАВ – психоактивни вещества
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ВЪВЕДЕНИЕ
През месец декември 2019 г., в град Ухан,
провинция Хубей, Китай, се появяват няколко
случая на неспецифична пневмония с неустано‐
вена дотогава етиология [1]. До края на същата
година научната общност все още не беше пре‐
доставила изчерпателни и неопровержими до‐
казателства относно произхода на заболяване‐
то. Провизорните впечатления гравитираха око‐
ло хипотезата, че причинителят е непознат щам
от семейство Coronaviridae, с характеристики,
подобни на вече проучените представители от
същото семейство, които бяха причина за из‐
бухването на епидемиите от SARS (тежък остър
респираторен синдром) през 2002 г. и MERS
(Близкоизточен респираторен синдром) през
2012 г. [2]. Първите по‐изчерпателни изследва‐
ния относно епидемиологичните и клиничните
аспекти на новия щам коронавирус (SARS‐CoV‐
2), бяха публикувани през февруари 2020 г. [3],
но все още малко се знаеше относно психосо‐
циалните последствия върху засегнатите дър‐
жави. С настоящия обзор се обобщава същест‐
вуващото до момента, все още оскъдно, позна‐
ние относно психиатричната заболяемост на
популациите, засегнати пряко или косвено от
пандемията COVID‐19.

ПСИХОСОЦИАЛНИ АСПЕКТИ
НА ПРЕДИШНИТЕ ЕПИДЕМИИ
Стресът, като неизбежна съставка в съвре‐
менния живот на човека, е особено осезаем по
време на извънредни кризисни ситуации от
различно естество (войни, природни бедствия,
епидемии и др.) [4, 5]. От познанието ни за пре‐
дишните епидемии, причинени от корона виру‐
си, се знае, че наред със социалните и икономи‐
ческите щети за засегнатите държави не по‐
малко важни са и психопатологичните аспекти,
произтичащи от тях. Сред най‐изложените на
стрес популации са работещите в здравната сис‐
тема и особено онези от тях, които са на първа
линия в борбата със заболяването.
Сред здравните работници, които са имали
пряк контакт с пациенти със SARS, са установени
по‐високи нива на тревожност и депресия в
сравнение с онези, които не са имали пряк кон‐
такт със заразени по време на епидемията от
2002‐2003 г. [6, 7]. Тези последици за психично‐
то здраве на работниците са пряко свързани със
страха от заразяване, социалната стигма, както
и изтощителната работа на 12‐часови смени,
особено в пика на епидемията. Няколко проуч‐

вания отчитат различна степен на повишена за‐
боляемост от ПТСР сред здравните работници в
малки и по‐големи болници [8, 9, 10] по време
на пика от същото заболяване, както и няколко
месеца след него, докато в друго кохортно про‐
учване разпространението на психиатричните
разстройства, диагностицирани по DSM‐IV, ос‐
тава високо до 30 месеца след отшумяване на
епидемията от SARS [11]. Други често срещани
симптоми от психичния статус на засегнатите от
епидемията здравни работници бяха дисфория,
чувства на страх, гняв, скука, както и нарушения
на съня [12].
Здравноикономическите последици, както и
социалният и медиен отзвук на епидемията от
MERS, избухнала през 2012 г., не бяха толкова
силно изразени за разлика от SARS епидемията.
Въпреки това беше докладвано, че психичното
здраве на медицински персонал и на голяма
част от оцелелите е повлияно в по‐малка или
по‐голяма степен от преките и косвени ефекти
на самата епидемия [13, 14].
Последната голяма епидемия от вирусна
хеморагична треска ебола, разразила се в Аф‐
рика през 2013 г., също беше повод за огромни
притеснения и източник на стрес за цялото све‐
товно население. Нейното повсеместно медий‐
но отразяване се оказа непропорционално на
действителния риск от заразяване и широко
разпространение, което доведе до ненужни
неблагоприятни психологически и социални
реакции [15, 16].

ПСИХОСОЦИАЛНИ АСПЕКТИ
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID‐19
Към момента на писане на тази статия
(18.04.2020 г.) общият брой потвърдени случаи
на заразени със SARS‐CoV‐2 в световен мащаб
надхвърля 2 300 000 с над 160 000 смъртни слу‐
чая. За България цифрата възлиза на 884 заразе‐
ни и 42 починали и продължава да расте. Общес‐
твените отзиви относно последиците за психич‐
ното здраве на засегнатите страни се появяват
още през февруари 2020 г. [17]. Епидемиологич‐
ните данни за психичната заболяемост на сус‐
пектните или диагностицирани със SARS‐CoV‐2 и
техните лекуващи здравни специалисти, както и
всички останали популации, засегнати косвено от
пандемията, са все още ограничени [18]. С оглед
на скоростното разпространение и липсата на
готовност за предотвратяване и лечение на
COVID‐19 отрицателните му въздействия прели‐
ват през всеки аспект на обществото [19].
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Още през месец март в Китай бе изготвено
ръководството с препоръки за осигуряване на
многостранна психологическа помощ на меди‐
цинските работници, като паралелно с това в
най‐засегнатия град – Ухан, са създадени екипи
за психологическа интервенция [20].
Текущите публикации, отразяващи психич‐
ната заболяемост по време на пандемията от
COVID‐19, въпреки наличните ограничения ус‐
тановяват високо разпространение на психични
разстройства. В едно от първите публикувани
проучвания по темата 50,4%, 44,6%, 34,0% и
71,5% от здравните работници в Китай съобща‐
ват съответно за симптоми на депресия, тре‐
вожност, безсъние и дистрес, свързани с непос‐
редствената работа със заразените пациенти
[21]. В друго проучване се установява 7% ръст на
ПТСР сред жителите на най‐засегнатите райони
в Китай, като по‐застрашеният пол остават же‐
ните, в съответствие с предишни изследвания
по време на пандемични катастрофи в цялата
страна [22].
Освен негативните психични последствия за
здравните работници на фронтовата линия, по‐
родени от непосредствената работа със заразе‐
ни и суспектни за заразяване пациенти, остана‐
лата част от населението също е подложена на
стрес заради косвените ефекти от социалната
изолация, карантината и ограничаването на
свободите на гражданите. Продължителността
на социалната изолация и/или карантината,
страхът от заразяване и от невъзможността за
адекватно запасяване с продукти от първа не‐
обходимост, както и характерът на информаци‐
ята, подавана от медиите, са основателни пре‐
диктори, ясно корелиращи с риска от покачване
на психичната заболяемост сред засегнатите
популации. Сред най‐разпространените оплак‐
вания, които се съобщават в литературата, са
раздразнителност, безсъние, отслабена концен‐
трация, гняв, тревожност, депресия, както и
симптоми на посттравматичен стрес [23, 24].
Не по‐малко важни се оказват и стресовите
фактори, възникващи след отшумяване на епи‐
демията и връщане към нормалния ритъм на
живот. Финансовите загуби в резултат от каран‐
тината и социалната изолация създават сериозен
социално‐икономически дистрес и е установено,
че са рисков фактор за проява на симптоми на
психични разстройства, гняв и тревожност ня‐
колко месеца след карантината [23].

РОЛЯ НА МЕДИИТЕ
Ролята на медиите по време на бедствия е
от решаващо значение за благосъстоянието на
засегнатите в една или друга степен популации.
Прекалено гръмките заглавия във вестници и
интернет медии биха могли да се окажат източ‐
ник на допълнителен стрес за населението.
Проучвания, изследващи влиянието на медиите
след терористичните атаки на 11 септември,
показват, че степента на гледане на телевизия,
свързана с бедствия, е положително свързана с
посттравматично стресово разстройство и деп‐
ресия [25]. Широкото разпространение на под‐
веждаща или невярна информация е изключи‐
телно опасно, особено по време на епидемия,
когато дезинформацията би могла да коства
дори нечий живот. Голяма част от хората не мо‐
гат да оценяват критично представяната от ме‐
диите информация, което би могло да е пред‐
поставка за вземане на неправилни решения,
свързани със здравето им. Въпреки опитите на
доставчиците на социални медии да филтрират
фалшивите новини, теоретиците на конспира‐
цията, мошениците и лъжците в интернет не
спират с вредните си пропаганди.
От анализа на уебсайтовете за качеството на
здравната информация в едно скорошно проуч‐
ване стана ясно, че предоставената от търсачка‐
та Google информация няма стандарти за качес‐
тво, необходими за здравна информация, и не е
напълно надеждна [26]. За да се предотвратят
неадекватни реакции и страхове от страна на
населението, е важно правителствата да разра‐
ботят стратегия, която да научи хората как да
проверяват качеството на прочетеното, както и
да се учредят регулаторни механизми за конт‐
рол на невярна или подвеждаща здравна ин‐
формация.

НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Понастоящем цялата научна общност е
впрегната усилено в разработването на ефек‐
тивна антивирусна терапия и ваксина срещу
COVID‐19, но психосоциалното въздействие на
болестта все още е до голяма степен пренеб‐
регвано. Пандемиите като тази не са само ме‐
дицинско явление; те влияят върху качеството
на живот на индивидите, причинявайки социал‐
на дисфункция. В този контекст психиатрите и
психолозите могат да играят решаваща роля в
поддържането на благосъстоянието на засегна‐
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тите и техните семейства, както и на обществе‐
ността като цяло [27].
Необходими са психологически услуги и
кризисни интервенции още в ранните етапи на
настоящата пандемична обстановка, с цел на‐
маляване на тревожността, депресията и пост‐
травматичното стресово разстройство (ПТСР)
сред населението [28]. В условията на социална
изолация, психологичните услуги биха могли да
се извършват посредством онлайн консултации,
чрез видеоконферентни разговори или по теле‐
фона. Друг начин за извършване на консултации
по време на настоящата пандемия от COVID‐19
се оказа дистанционното писмено консултиране
чрез имейли или дори обикновени пощенски
писма. Интензивността и качеството на интер‐
венцията при прилагането на този метод обаче
не са толкова добри, колкото конвенционални‐
те консултации и не може да се реагира нав‐
реме на внезапни психически кризи. Освен то‐
ва структурираното консултиране чрез писма
не се препоръчва за прилагане при някои ост‐
ри психиатрични състояния [29].
В допълнение, хората с по‐нисък социално‐
икономически статус може да нямат достъп до
цифрови технологии, на които онлайн услугите
за психично здраве разчитат в голяма степен, и
това може да затрудни превенцията [30].
Още през февруари тази година Междуве‐
домственият постоянен комитет на ООН (IASC)
очерта основните аспекти и насоки за психично‐
то здраве и психосоциалната подкрепа във
връзка с пандемията от COVID‐19 [31], а Между‐
народната федерация на Червения кръст и Чер‐
вения полумесец подготви информационен ин‐
структаж, предоставящ основни познания за
аспектите на психичното здраве и психосоциал‐
ната подкрепа за персонала, доброволците и
общностите в епидемичните огнища [32].

ОБСЪЖДАНЕ
На 12 март 2020 г. Световната здравна орга‐
низация обяви, че повсеместното разпростране‐
ние на COVID‐19 може официално да се опреде‐
ли като пандемия [33]. Нарастващата научна ли‐
тература по темата породи притеснения относно
менталното здраве на нациите и седмица по‐
късно Отделът за психично здраве и употреба на
вещества към СЗО сподели съображенията си за
подпомагане на психичното и психосоциалното
благополучие в различни целеви групи по време
на пандемията [34]. От опита по време на пре‐
дишни епидемии и кризи става ясно, че освен

пряко пострадалите от болестта популации (па‐
циенти и техни суспектни за заразяване близки,
както и медицински лица, работещи на първа
линия в борбата със заболяването), косвено за‐
сегнатите групи от населението също са подло‐
жени на високи нива на дистрес, поради масово‐
то въвеждане на извънредни положения, поста‐
вящи хората в социална изолация и ограничава‐
щи свободите им. Социалното дистанциране,
страхът от заразяване и стигмата, породена от
избягващо поведение и подозрение в резултат
от въведените карантинни мерки, са ясни пре‐
диктори за повишен риск от влошаване на пси‐
хичното здраве на индивидите.
Не само сигурно установеното заразяване
може да доведе до неблагоприятни последици
за психоемоционалното състояние на индиви‐
да. Понякога дори само убеждението, че си за‐
разен, без обективни доказателства за това, би
могло да е източник на стрес [35]. Тези неосно‐
вателни страхове биха могли да подтикнат из‐
питващите ги индивиди да се самолекуват с
непредписани от медицински лица медикамен‐
ти и да влошат допълнително и соматичното си
състояние. Дотолкова, доколкото вярата в екс‐
позицията поражда емоционален дистрес и
търсене на ненужно лечение, са необходими
целенасочени мерки за навременно адекватно
и обективно информиране на суспектните за
заразяване индивиди с цел подобряване на
превенцията и редукция на негативните несъот‐
ветни възприятия [36].
Отдавна се знае, че хората, работещи в по‐
магащите професии (лекари, полицейски слу‐
жители, учители) са подложени на риск от про‐
фесионално прегаряне, и в условията на гло‐
бална пандемия са необходими по‐целенасоче‐
ни и своевременни противокризисни мерки с
цел облекчаване и подпомагане на техните
дейности в името на всеобщото благосъстояние
на населението [37]. Би било полезно общоп‐
рактикуващите лекари да се обучат в разпозна‐
ване на симптоми на тревожност, депресия и
други психични състояния чрез прилагане на
кратки, но структурирани скринингови инстру‐
менти, за да се улесни своевременното разпоз‐
наване на тези състояния и насочването на пос‐
традалите към компетентните звена [38]. За
оценка и контрол на болничния персонал, както
и за бърза оценка на необходимостта от проме‐
ни в персонала при извънредни ситуации би
било полезно прилагането на Съкратения въп‐
росник за стрес в комбинация с MBI [39].
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Доказано е, че икономическите кризи пред‐
ставляват значителен риск от суицидно поведе‐
ние. Глобалната икономическа криза през 2008
г. изигра роля за последващите увеличения на
самоубийствата в засегнатите страни, което е в
съответствие с документираните увеличени ни‐
ва на самоубийствата по време на други минали
рецесии, като Голямата депресия през 30‐те го‐
дини на миналия век, руската криза в началото
на 90‐те години на миналия век и икономичес‐
ката криза в Азия в края на 90‐те години [40].
Това налага вземането на своевременни мерки
за профилактика на психичното здраве по вре‐
ме на текущата епидемия с оглед нарастването
на безработицата и влошаването на социоико‐
номическите характеристики в резултат на на‐
ложените от правителствата извънредни поло‐
жения в засегнатите държави.
В условията на социална изолация за дълъг
период от време е уместно да се обърне вни‐
мание върху все още непроучените аспекти от
психичното здраве на индивидите като употре‐
ба на алкохол и ПАВ, засилване на хипохонд‐
ричните нагласи, както и проявите на агресивно
и девиантно поведение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки все още оскъдната литература от‐
носно психичната заболяемост вследствие из‐
бухването на пандемията от COVID‐19, опитът и
поуките от предходни епидемии (SARS, MERS,
ебола) недвусмислено показват, че страхът,
тревожността и симптомите на посттравматичен
стрес са неотменна част от спектъра на реакци‐
ите, изпитани от засегнатите популации [41] и са
неоспоримо релевантни към настоящата пан‐
демия. Представеният преглед показва, че стра‐
хът от заразяване, социалното дистанциране,
самотата, стигмата и намаляващите доходи
вследствие на наложените извънредни кризис‐
ни мерки от страна на управляващите, са ясни
предиктори за увеличаване на психосоциалната
дисфункция в засегнатите популации. Първона‐
чалните доклади в тази област на познанието
заключават неминуемо покачване на психична‐
та заболяемост по време на пандемията от
COVID‐19 и налагат необходимостта от допъл‐
нителни проучвания за количествена и качест‐
вена оценка на отклоненията в психичното
здраве по време на тази криза.
Правителствените и здравните организации
трябва да осигурят използването на сигурни
електронни платформи за обмен на информа‐

ция, които да предоставят и насърчават телеп‐
сихиатрията и телемедицинското консултиране,
да популяризират правната информация и да
благоприятстват нормалното разбиране и ос‐
мисляне на проблема с оглед предотвратяване
на увеличаващата се психосоциална дисфунк‐
ция. Необходимо е консолидиране на цялата
налична информация относно прякото и косве‐
ното влияние на епидемичните взривове върху
психичното здраве на засегнатите популации с
оглед вземане на своевременни и правилни
решения относно превенцията при евентуални
бъдещи пандемии.
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //
CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY

ОТКЪСИ ОТ „АТЕБРИНОВИТЕ ПСИХОЗИ” НА Г. УЗУНОВ (1946)1
EXCERPTS FROM “ATHEBRIN PSYCHOSES” BY G. UZUNOFF (1946)
... Според нас в наличността на маниакален синдром или най-малко на маниакална компонента в
структурата на други синдроми трябва да се търси
специфичното ядро на атебриновите психози. В клиничната картина на изложените вече 30 случаи ние намираме при повече от половината (18 случаи) по-леко
или по-тежко протичащ маниакален синдром. Всичко
това внася свеж полъх в учението за екзогенните психози. Ние вече изтъкнахме, че Bonhoeffer не без колебание и видимо усилие е принуден да се примири с приемането, че в края на краищата и маниакалният синдром може да бъде екзогенен реакционен тип. Ние изтъкнахме, че с това приемане значително се разколебават преградите, които рязко разделят екзогенните от
ендогенните синдроми. Макар че при всяка екзогенна
провокация на маниакално състояние избликва желание да се търсят в анамнезата маниакални или депресивни фази, т.е. да се диагностицира маниакално-депресивна психоза, все пак Bonhoeffer, анализирайки
началния стадий на трескавата възбуда, явленията при
алкохолизма, базедовизма, началната парализа и рядко
при травми на черепа, намира, че „в клиничните картини отсъстват указания за това, че тези екзогенни маниакални състояния имат нещо общо с маниакалнодепресивната психоза”.
Клиниката на атебриновите психози, съвсем неизвестни, разбира се, по времето на тези изказвания на
Bonhoeffer, богато подкрепя горната теза. Ние се питаме какво общо може да има с маниакално-депресивната психоза една атебринова маниакална психоза, която
избухва у хипопластичен или астеничен индивид, много
често у деца или у изтощени млади хора, тогава, когато
съвременната психиатрия, особено нейното наследствено конституционално течение, свързва така плътно
циклофренния кръг с пикничния телостроеж? Така необичайна е гледката, която предлага атебриновата психоза. – Ние виждаме пред себе си не Рубенсовия пируващ Бакхус, а танцуваща още неопитна съвсем млада
грацилна вакханка. И все пак ние смятаме, че при двата
случая може да има нещо много общо, но не на наслед-

1Узунов

Г. Атебриновите психози. Принос към учението за екзогенните психози. София: Годишник на
Софийския университет 1946, 25, 467-709.
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ствено-конституционална плоскост, а тогава, когато се застане на база, която допуща,
че и при двата случая имаме процеси, макар и различни по същество, но засягащи
едни и същи анатомо-физиологични корелати и оттам довеждащи до еднакви или подобни клинични картини.
Така ние стигаме до проблема за структурния анализ на различните маниакални
състояния. Има ли по същество разлика между атебриновата и циклофренната мания?
Още веднага ще изтъкнем, че клиниката
почти не ни предлага данни за тяхното
принципно противопоставяне или различие.
Маниите протичат при ясно съзнание. Наистина, при много от атебриновите мании ние
намираме леко помрачено съзнанието или
дори несъмнени по-дълбоки промени на съзнанието, така характерни въобще за екзогенните психози, и водещи до последваща
амнезия. Но и чисти ендогенни мании, както
е известно, могат да протичат с промени в
съзнанието (делириозни форми, объркани
мании). Ние съвсем не сме убедени, че този
вид ендогенни мании винаги се дължи на
съпътстващи екзогенни причини като инфекции, интоксикации, инжектиране на
скополамин и пр., въпреки че безспорно
трябва да се отчита всеки екзогенен момент.
По-нататък разликите между двата вида мании стават още по-несъществени: атебриновите маниакални са обладани от същата
първична чиста радост, както и циклофренните – израз на дълбок тласък на биотонуса в
една посока. Болните, възвръщайки се към
нормалното си състояние, заявяват, че са
изпитвали състояния на блаженство, хората
им се виждали прекрасни. Настроението при
различните случаи показва същите особености както това при истинската маниакалнодепресивна психоза – от добродушно-бодрото равно настроение до всеобхватното чувство на щастливо превъзходство над всичко в
света. Болните са често еротични. Гневните
избухвания, стигащи почти до пълно изчерпване на физическите сили, са също едно често явление, за да не говорим за временни
дистимични преходни състояния, къси гневни плачливи избухвания, тревожно-весели
състояния и пр. Болните са хиперактивни. –
Една болна госпожица, която има основания
да се съмнява за бременност, става изведнъж булка и отива в дома на любимия си;
неудържим подтик към литературно творчество я кара да пише стихове. Друг болен,
влюбен в сестрата, пише непрекъснато лю-
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бовни писма. Болни, скромни селяни, изведнъж започват да говорят на публични събрания, пишат доклади, реферати, един иска да
вземе няколко класа от гимназията наведнъж и т.н. Този нагон към дейност при някои
случаи избива във възбуда, при която целевата насоченост се губи в многото начинания, които не се довършват – болните тичат,
катерят се, късат дрехите си, непрекъснато
се стремят да избягат, да отидат до чешмата,
за да облекчат така характерния за тези
психози непоносим усет на горещина, но по
пътя блъскат и бият, разхвърлят леглата,
хвърлят се да плават.
....................................
Дистимичните случаи, протичащи без
помрачение на съзнанието, не могат да се
откъснат принципно от маниакалните: при
всички случаи в края на краищата патогенезата се свежда до недостатъчност на механизмите, които регулират биотонуса.
При 7-те „нечисти” случаи, въпреки че се
развива аментивен симптомокомплекс или
кататоноподобна картина, често психозата
е еуфорично оцветена (случай 19 и 23). Найчесто в началото на психозата клиничната
картина е богата на маниакални компоненти (случай 21 и 22). Често след завършване
на аментивно-кататонния синдром наново
избликва първичният и най-траен синдром
– маниакалният (случай 22). Всичко това
иде да покаже, че аментивният синдром в
тези случаи е тясно свързан с маниакалния.
Дори и при най-типичния аментивен синдром (случай 18) страданието започва с ясен
афективен тласък. Освен това има случаи,
при които едното състояние минава в другото. Колкото по-тежко е маниакалното състояние, колкото повече картината се доближава до една „объркана мания”, толкова
повече на преден план изпъкват белезите на
една аменция. Все пак типичните аменции
са редки. Както е известно, счита се, че
аментивният синдром въобще е обусловен
изключително от токсични причини. Една
основна особеност за атебриновите психози
е тази, че при тях на първо място в клиничната картина не стои аментивният синдром, въпреки токсичната им генеза. При
нашите аментивни случаи безспорно се достига до инкохерентност, но по моста на маниакалната възбуда. Когато силите на тази
възбуда започват да се изчерпват след денонощия, прекарани без сън и в моторно
неспокойствие, започват да се явяват, но
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все още на маниакален фон, първите белези
за инкохерентност на мисловния процес. Тази инкохерентност най-често не достига до
тежки степени. Ние виждаме известно отказване на съдната способност, хетерогенни
сплави от непринадлежащи един към друг
откъслеци-мисли или набор от представи,
неправилно формирани в изречения, персеверации, изкълчване и новообразуване на
думи, но всичко това е доста бледо. Нерядко
болните се връщат към свойствената им маниакална възбуда на мисловния процес.
Известно е, че аменцията може да вземе
един или друг характерен облик в зависимост от това дали преобладават халюцинаторни, психомоторно-кататонни симптоми
или симптоми на инкохерентност или фуга
на идеите (Bonhoeffer). При нашите случаи
най-малко основание има да се говори за
халюцинаторни форми на аменция. Въобще
халюцинаторният синдром не стои на преден план при атебриновите психози. Мимоходом все пак ние срещаме халюцинации от
слухово и зрително естество. Дори и една
чиста маниакална форма може да дебютира
със слухови халюцинации. При случай 23 се
развиха вкусово-обонятелни халюцинации и
особено интересно е, че след експериментално възпроизвеждане на психозата2 у
болния тези халюцинации се развиха отново. По-чести са псевдохалюцинаторните
(случай 14) и онейроидните изживявания.
Кататонната форма на атебриновата аменция заслужава повече внимание. Играта на
различни моторни прояви – от маниакална
живост на мимиката и психомоторна улесненост до моторни задръжки, гримасиране,
вербигерации, ритмични стереотипни движения, мутизъм, негативизъм – е нещо
обикновено. Но и тук афективният заряд
рядко се изчерпва докрай (напр. при случай
18). Така, задълбочавайки се все повече и
повече в подземното море на „аутохтонната
лабилност”, в типичните за ендогенните
психози прояви, ние излизаме вън от рамките на аментивния синдром. Наистина
общоприето е (Bumke), че „разграничаването на тези състояния от схизофренните само
въз основа на психичните симптоми често е
невъзможно”. Върху този въпрос ние ще се
2

При част от наблюдаваните случаи месеци след отзвучаване на психозата е прилаган за кратко отново
атебрин (средство за лечение на малария) без лечебно
показание с цел изкуствено провокиране на нова
психоза и сравнение на клиничната ù картина с
предходната (бел. ред.).
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върнем по-нататък, след като го илюстрираме с подходящи примери. Тук ще изтъкнем, че нашата трета група съвсем не е хомогенна. Съществуват картини (случай 23),
които приличат много повече на описаните
в първите две групи, особено във втората,
но в същото време в течението им се прокрадва нещо схизофренно. На известен етап
от развитието на психозата при някои случаи звучат ясни схизофренни ноти (случай
21). И все пак тези случаи генетически стоят
в несъмнена връзка с атебрина – това го показва блестящото експериментално възпроизвеждане на психозата; освен това те оздравяха без дефект и някои от тях вече няколко години са напълно здрави.
....................................
Разглеждайки значението на ендогенните фактори за възникването на атебриновите психози, ние се спряхме на две групи
случаи – при едната ендогенният процес е
несъмнен (наследственост, психотични прояви преди употребата на атебрин, спонтанно възникнали психози след заглъхване на
„атебриновата психоза”), а при другата
симптоматиката на психозата, явила се у
дотогава здрав индивид, повече или помалко се доближава до схизофренната. Ние
изтъкнахме, че не всяка ендогенна психоза
може да бъде провокирана чрез атебрин и че
не е доказано, че само на базата на ендогенното предразположение може да се развие
атебринова психоза. С нищо не е доказано,
че 30-те случая, формиращи нашата основна
група, са по начало психично болни люде.
Атебриновата психоза е израз на мозъчен процес. Проблемът става интересен преди всичко поради това, че сходството между
маниакалния синдром при атебриновата
психоза и този при маниакално-депресивната психоза е пълно. Това сходство може
да се проследи дори в тенденцията за известна „цикличност” на атебриновата психоза. Пред нас стоят две възможности: или,
водени от неделимата връзка на маниакалния синдром с наследствено обусловената
заложба, ние трябва да приемем, че маниакалният синдром и при атебриновите психози е наследствено обусловен и в случая
атебринът само го отключва, или трябва да
признаем, че маниакалният синдром при
ендогенните психози (безспорно възникващи на една наследствена основа) стои във
връзка не непосредствено с конституционално-наследствени фактори, а с особенос-
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тите на процеса и с особеностите на мозъчната локализация. Ние знаем, че атебриновите психози не са единствените, в клиничната картина на които на първо място стои
маниакалният синдром. При ред чисто екзогенни и органични процеси се среща маниакален синдром. Как стоят отношенията при
такива случаи? Още Bonhoeffer, както видяхме, им беше отдал заслужено внимание.
Направени са опити от ред автори за
наследствено-биологично обяснение, например инфекциозно-токсичните мании, на маниакалния синдром при прогресивна парализа, при тумори на мозъка, при епилепсия,
при старческите психози и др. Кронфельд
анализира структурно тези случаи и идва до
извода, че наследствено-конституционалната обосновка не издържа критика. Той не
намира биологически осмислено такова
влияние на органичната травма, което би
направило фенотипно едно латентно наследствено предразположение. По-нататък той
се запитва как един сенилен мозъчен процес освобождава (разтормозва) някакво наследствено предразположение, което в течение на 80 г. не се е проявило с нищо, или
как паралитичният процес „открива шлюзите” на маниакалното наследствено предразположение, така добре закрити дотогава,
или как конституционално обусловеният характер на личността ще обясни задоволително кратковременните пароксизмални
маниакални възбуди на епилептика или неговите междупароксизмални транзиторни
мании, често на фона на дълбока епилептична деменция? И основателно авторът
намира като по-убедителна представата, че
„органическият процес като такъв поражда
маниакалните черти в съответствие със своето разпространение, дълбочина и локализация в широк смисъл”. Авторът веднага
бърза да направи уговорката, че е далеч от
мисълта да локализира маниакалния синдром като такъв, въпреки че в морията на
челните тумори намира маниакални компоненти или при туморите на междинния мозък и инфундибуларната област намира
възбудени други компоненти на маниакалния синдром като вегетативна афективна
възбудимост, витални разстройства на настроението, разстройства на съня и пр.
Към тези локализационни доводи бихме
припомнили за опитите на Otfried Foerster и
Gagel, които с натиск върху regio hypothalamica са провокирали повишено настроение,
нагон за говор и фуга на идеите. Разбира се,
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според Кронфельд всичко това не нарушава
схващането, че синдромите – израз на разстроената динамика на функциите – ангажират дейността на целия мозък. Но цялата
хармонична система се нарушава, ако се
засегнат известни „отправни точки” за възникване на маниакална възбуда. Тези отправни точки – определни церебрални функционални области – се поразяват от разнообразни фактори. При това или факторите
обладават особено сродство именно към тези области на мозъка, или тези области, било
придобито, било ендогенно преформирано
(патоклизата на O. Vogt), са особено индивидуално уязвими. Авторът обяснява по този начин не само екзогенно обусловените
мании, а и маниакалната фаза на психозите
от маниакално-депресивния кръг. Без да се
отрича значението на наследствеността за
маниакално-депресивната психоза, „по никой начин не може да се каже, че конституцията като такава е достатъчна да обясни
произхода на циркулярната психоза”. На
всеки клиницист са известни многото вариации на тази психоза. Всички те напразно
биха чакали обяснение само от синтонната
конституция. По силата на ендогенни процеси, ангажиращи обмяната на веществата,
при наличността на конституционални особености, могат да се образуват продукти,
„които елективно възбуждат дадени церебрални функционални системи”. Така могат
да възникнат освен синтонните мании, още
хипертиреоидни мании, мании при артритизъм и пр., колкото и в основата им да лежат
привидно противоречиви процеси.
Всички тези данни засилват нашето
убеждение, че понятието процес в психиатрията се употребява в много тесен смисъл
на думата, като за наличието на такъв се
съди само по органичните следи. В такъв
случай едни ендотоксични болести ще трябва да се причислят към процесуалните, а
други не. Дори в рамките на една болест,
каквато е схизофренията, без достатъчно
основание ще трябва да се създадат процесуални и непроцесуални схизофрении. Всичко това внася още по-голяма обърканост в
понятията. Ние сме съгласни, че органичните основи на несъмнено органичното заболяване схизофрения не са още достатъчно
затвърдени, но това ни най-малко не ни дава основание да се съмняваме в процесуалния характер на тази болест, когато по известни причини тя има доброкачествено
течение, ремитиращо течение или, напро-
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тив, довежда до драматични епизоди, найчесто завършващи със смърт. Точно така
стоят работите и при заболяванията от циклофренния кръг. Свързани безспорно с наследствено-конституционална основа, тези
психози по същество са процесуални.
Ние изтъкнахме, че това широко схващане на понятието процес разкрива богати
перспективи. То поставя на една и съща
плоскост ред органични и функционални
психози, въпреки благоприятния им изход и
трудно поддаващата се на проучване морфологична основа. Към непроцесуалните
заболявания в такъв случай могат да се отнесат само психогенните реакции.
Проучването на атебриновите психози
по никой начин не може да затвърди схващането за някаква неделима връзка на маниакалния синдром с наследствена заложба.
Тези психози са близки до циклофренните
само дотолкова, доколкото и при тях се засягат едни и същи анатомо-физиологични
корелати, но както една „паралитична мания” напр. няма нищо общо с маниакалнодепресивната психоза, така и „атебриновите
мании” са принципно различни от циклофренните. Това различие се простира и до
конституционалните предпоставки. Освен
това при атебриновите мании много полесно се стига до аментивен или онейроиден
симптомокомплекс, до кататоноподобни
картини или дори, макар и по-рядко, до
епилептиформени помрачения на съзнанието, отколкото при циклофренните мании.
Това може да се обясни с принципиалното
различие на процеса и със степента на неговото разпространение. По този начин
атебриновите психози внасят нов елемент в
учението за екзогенните психози преди
всичко поради това, че един несъмнен екзогенен токсичен фактор, какъвто е атебринът, причиняващ тежки органически нервни нарушения, довежда и до психози от
функционално естество, така близки до найтипичната функционална болест – маниакално-депресивната психоза. Регистърът на
неговите прояви е широк. Атебриновите
психози хвърлят мост между органичните и
„функционалните”, между симптоматиката
на екзогенните и ендогенните психози и по
този начин допринасят за изясняване на
понятието „процес” в психиатрията. Ние
поставяме разнообразните въздействия на
атебрина на една и съща плоскост: зад
атебриновите психози, колкото и близко те
да се доближават до функционалните, по
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всяка вероятност лежи процес, принципно
еднакъв с органическия. Разликата в картините, подобно на съотношенията при други органически процеси, се обуславя от локализацията, степента на въздействие и
разпространение на процеса.
... Продължителността на атебриновата
психоза не стои толкова във връзка с големината на приетата доза, колкото с индивидуалните особености на процеса и на възникналите синдроми. Аментивните и кататоноподобните форми са по-продължителни;
нерядко обаче и някои маниакални форми
добиват протрахирано течение. Някои атебринови психози, за разлика от ремитиращите, често показват тази особеност, че не се
развиват изведнъж, а постепенно достигат
най-високото си развитие. По този начин
често началният маниакален синдром може
да мине в аментивен или кататоноподобен.
Връщането към маниакалния синдром е винаги добър прогностичен белег. Колкото повече в аментивната картина се вмесва
структурно маниакална компонента, толкова течението на психозата е по-късо и прогнозата е по-добра. Течението е дълго, до 6
месеца, при протрахираните атебринови
психози със схизофренен облик. Когато се
развие схизофрения, т.е. когато избухне
принципно нов (не атебринов) процес, течението носи белезите на този процес. Късият
срок на наблюдение в психиатричен мащаб
не ни позволява да направим окончателни
изводи. Почти всичките ни протрахирани
форми оздравяха. Нито един от случаите,
при които предполагахме развитието на
схизофренен процес, досега не е завършил
със схизофренен дефект. Един случай, дебютирал с маниакален синдром след употреба на атебрин, се оформи по-натам като
маниакално-депресивна психоза. Ясно е от
казаното, че прогнозата на атебриновите
психози е добра. Нито един от нашите атебринови случаи не е завършил смъртно.
Пълният текст може да бъде намерен в Дигитална библиотека “Българска психиатрична
книжнина”
http://95.87.232.194/digitalpsychiatry/bpk.htm

Текстовете в рубриката са подбор
на главния редактор
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МОЗЪКЪТ „ОНЛАЙН”, ИЛИ КАК ИНТЕРНЕТ ПРОМЕНЯ КОГНИЦИЯТА НИ
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Интернет е най‐широко и бързо разпростра‐
нилата се технология в историята на човечест‐
вото. Значението му за много аспекти на съвре‐
менното общество е очевидно, но влиянието му
върху мозъчните структури и тяхното функцио‐
ниране остава недокрай изследвано. Авторите
обобщават находките от психологични, психи‐
атрични и невроизобразителни поручвания, ка‐
то проверяват някои ключови хипотези за това
как интернет променя нашето мислене. И преди
интернет бе известно, че мозъкът е податлив на
външни изисквания и стимули, особено при за‐
учаване на новости, благодарение на своята
невропластичност. Различните начини на из‐
ползване на интернет могат да засягат мозъка и
когнитивните функции по различен начин – как‐
то благоприятно, така и увреждащо. От една
страна, използването на интернет води до не‐
секващ достъп до нова информация и заучаване
на нови умения и начини на социално свързва‐
не, които предизвикват промени във връзките
между невроните. От друга, отдръпването от
„реалния живот” за сметка на виртуалния може
да доведе до неврокогнитивни нарушения и
спад в „когнитивния резерв”. Едно ново рандо‐
мизирано контролирано проучване например
показва, че 6‐седмично активно ангажиране с
онлайн игри води до значима редукция на си‐
вото мозъчно вещество в орбито‐фронталния
кортекс – зона, свързана с контрола на импул‐
сите и взимането на решение (макар от проуч‐
ването да не става ясно дали резултатът е спе‐
цифичен за онлайн игрите, или се отнася до из‐
ползването на интернет изобщо). Подобни на‐
ходки могат да имат особено значение за раз‐
виващия се мозък на детето и юношата.
Напоследък има ръст на емпиричните из‐
следвания върху потенциалните пътища на въз‐
действие на интернет върху структурата и функ‐
циите на мозъка, които могат да се разделят в
три големи области според това как се засягат:
а) вниманието (по‐специално, неговото разпре‐
деление върху множество потоци от информа‐
ция), б) паметта и познанието (влиянието на

информацията върху начина, по който извлича‐
ме, складираме и оценяваме знанията) и в) со‐
циалната когниция (влиянието на сходството
между онлайн социума и този в реалния свят
върху общуването и дори себевъзприемането) .
„Дигитална разсеяност”. Интернет ежед‐
невно изисква нашето активно внимание. Почти
всички в зряла възраст влизат в мрежата ежед‐
невно, една четвърт от тях съобщават, че са в
нея „почти постоянно” (данните се отнасят само
за развитите страни), а един от всеки петима
американци го прави само чрез смартфона си.
Докато по‐възрастните хора помнят и времето
без интернет, младите от раждането си попадат
в един „свързан” свят – те са същински „диги‐
тални туземци”, които нямат дори фантазия за
свят без мрежата. Интернет е вече незаобико‐
лим и вездесъщ високофункциониращ аспект на
модерното живеене, дълбоко свързан с образо‐
вание, пътуване, общуване, търговия, работа,
забавления. Дизайнът на представяното в мре‐
жата е ориентиран към привличане на внима‐
нието. Всичко, което успее да грабне внимание‐
то ни (дори повърхностно), се логва, споделя,
възпроизвежда и разпространява. Водещи тех‐
нологични компании са обвинявани в предна‐
мерено използване на пристрастяващия потен‐
циал на интернет чрез изучаване, изпробване и
рафиниране на насочените към вниманието ас‐
пекти на техните уебсайтове и приложения
(“apps”), за да поддържат високо ниво на анга‐
жираност, без оглед на последиците за потре‐
бителите.
Смартфоните пък въведоха широко разпрос‐
транени и превърнали се вече в навици „прове‐
рочни” поведения – бързи и чести инспекции на
устройството за новопостъпила информация от
медии, мрежи или лични контакти. Тези ком‐
пулсивни поведения се подкрепят чрез „ин‐
формационни награди”, които се получават не‐
посредствено след проверката в устройството с
участието на кортико‐стриаталната допаминер‐
гична система. Безпрецедентният потенциал на
интернет за привличане на вниманието се отра‐
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зява на мисловните процеси и функциониране‐
то ни. В мащабно анкетно допитване 85% от
американските учители подкрепят твърдението
„днешните дигитални технологии създават лес‐
но разсейващо се поколение”. Пионерното про‐
учване на Ophir et al. (2009) установи, че интен‐
зивното ангажиране с множество медийни сиг‐
нали по едно и също време, но на повърхностно
ниво, води до влошаване на когнитивните ре‐
зултати при тестове за превключване на внима‐
нието, като анализът на данните сочи, че това се
дължи на повишена отвлекаемост от нереле‐
вантни средови стимули. Други (Yeykelis еt al.,
2014) намират, че вниманието в онлайн медии‐
те, дори при ползване само на едно устройство
(лаптоп), се отклонява на всеки 19 секунди, 75%
от съдържанието на екрана се преглежда за по‐
малко от една минута, а измерването на кожна‐
та проводимост по същото време показва на‐
растване на вегетативната възбуда преди отк‐
лонението на вниманието, пик по време на са‐
мото отклонение и спад след него. При това
възбудата се повишава при преход от прозорец
с работно съдържание към такъв със забавле‐
ние, но не и при обратната посока на превключ‐
ване. Въпреки противоречивите резултати от
различни изследвания върху едновременното
ангажиране с много задачи (някои например
намират дори по‐добро когнитивно представя‐
не), балансът на данните сочи като цяло влоша‐
ване на когнитивните резултати, особено при
тестове, изискващи устойчивост на вниманието.
Някои невроизобразителни проучвания
хвърлят известна светлина върху невронните
разлики, свързани с тези когнитивни дефицити.
При потребители, ангажирани интензивно с
много онлайн задачи, се активират десните
префронтални зони, които са свързани с отвле‐
каемост на вниманието. Същевременно на тях
са им нужни повече когнитивни усилия за под‐
държане на концентрацията, а сивото мозъчно
вещество в някои от префронталните им учас‐
тъци е намалено. Един метаанализ на 41 проуч‐
вания показва, че едновременното ангажиране
с много задачи води до значимо по‐лошо когни‐
тивно функциониране с умерена до голяма ста‐
тистическа сила на разликата. Дори 15‐минутно
участие в среда с много хиперлинкове (напр.
онлайн пазаруване) намалява обхвата на вни‐
манието за известен период след това, докато
четенето на списание за същото време няма по‐
добен ефект. Повечето изследвания са насоче‐
ни към ползване на интернет чрез компютър,
докато смартфоните вероятно допълнително

59
увеличават скоростта на реагиране на съобще‐
ния от различни източници. Единственото досе‐
га проследяване на тези поведения у подраст‐
ващи установява, че те са предиктори за дефи‐
цити на вниманието в ранното юношество, но
не и в късното. Те могат и допълнително да
влошат когнитивното развитие по непряк път –
чрез намаляване на времето за учене и социал‐
на активност, нередовен сън или чрез огранича‐
ване на възможностите за творчество.
Неврокогнитивен отговор на онлайн ин‐
формацията. Най‐честият отоговор на въпроса
„Как интернет промени живота Ви?” е твър‐
дението, че интернет е променил начина, по
който хората добиват информация (след него са
намиране на приятели, връзки, работа, пазару‐
ване, пътувания). За първи път в човешката ис‐
тория повечето хора от развитите страни имат
достъп до почти цялата съществуваща фактоло‐
гична информация буквално на върха на пръс‐
тите си. Наред с очевидните предимства, тази
уникална ситуация съдържа и възможността
мрежата да неглижира или подмени употребата
на „семантичната памет” (паметта за факти),
която е донякъде независима от другите видове
памет. При ползването на мрежата хората са по‐
склонни да запомнят местата, откъдето могат да
се извлекат фактите, отколкото самите факти.
Това е своеобразна външна форма на памет или
„трансактивна памет”, при която от хилядолетия
информацията се предава на други от рода или
племето, за да се осигури груповото ѝ склади‐
ране и да се отбремени индивидуалното нато‐
варване. Така не е нужно човек да помни всич‐
ко, а само източника, от който може да си го
набави. Допитването до груповата памет напо‐
добява справка в библиотека и на групово ниво
е било полезно в човешкото развитие.
На индивидуално ниво обаче когнитивното
отбременяване намалява усилията за запомня‐
не поради увереността, че винаги може да се
направи проверка във външния източник, а
складирането на цялата фактологична инфор‐
мация в мрежата и бързият достъп до нея пра‐
вят излишни усилията за търсенето ѝ. Тези
улеснения влошават качеството на обработка на
информацията. В експериментално проучване
лицата, инструктирани да търсят някаква ин‐
формация онлайн, приключват задачата по‐
бързо от тези, инструктирани да я търсят в пе‐
чатни енциклопедии, но впоследствие я при‐
помнят по‐неточно. Провежданият по същото
време функционален магнитен резонанс показ‐
ва намалено активиране на вентралния поток
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(зона на съдържанието, „какво”) при онлайн
търсене в сравнение с търсенето в енциклопе‐
диите, при липса на разлика в активността в
дорзалния поток (зона на локализацията, „къ‐
де”). Други проучвания установяват намалена
синхронизация и функционална свързаност в
мозъчните зони (като темпоралния гирус нап‐
ример), които участват във формирането на
дългосрочната памет.
Независимо от тези находки, при обучение в
онлайн търсене се установяват също и повиша‐
ване на ефикасността на търсенето, повишаване
на плътността на бялото мозъчно вещество във
фиброзните пътища, свързващи фронталния,
окципиталния, париеталния и темпоралния дял,
както и подобрена годност за фокусиране върху
неща, които не са непосредствено достъпни в
мрежата. Това може да означава, че разчитане‐
то на интернет за фактологията може да доведе
до освобождване на когнитивни ресурси за дру‐
ги области и цели. Прогресът на технологиите и
когнитивните ползи от това обаче трябва да се
разглеждат предпазливо. Прекомерното разчи‐
тане на интернет като източник на информация
може да доведе до размиване на границите
между собствените възможности и дигиталните
устройства. В серия от опити се установява, че
онлайн търсенето повишава усещането на хора‐
та за това колко много знаят и води до бързо
интернализиране на външното знание от ин‐
тернет като свое, и оттам – до повишена само‐
оценка. Колкото по‐свързан е човек със своето
устройство, толкова по‐смътно става разграни‐
чението между неговия Аз и капацитета на ин‐
тернет, а това създава илюзията за „огромни
познания” у голяма част от населението. Така
или иначе, интернет ясно стимулира т. нар.
трансактивна памет, а това вече променя начи‐
на, по който трупаме, извличаме и дори ценим
знанията. Най‐големите онлайн информацион‐
ни източници като Google и Wikipedia обаче са
на по‐малко от 20 години, затова не е възможно
на този етап да се предвиди прецизно дългос‐
рочният им ефект върху структурата и функции‐
те на човешкия мозък.
Онлайн социални мрежи. Социалните връз‐
ки имат голямо значение за усещането за щас‐
тие, разтоварването от стрес, психичното и те‐
лесното благополучие и дори за смъртността.
През последното десетилетие драматично на‐
расна делът на социалните взаимодействия он‐
лайн през мрежи като Facebook, Instagram или
Twitter; нещо повече – тези взаимодействия са
твърде силно преплетени със света офлайн.
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Най‐ярко това личи в критичната роля на соци‐
алните медии за много глобални събития като
лондонските бунтове, Арабската пролет, Брек‐
зит или президентските избори в САЩ през
2016 г. Взаимодействието между отношенията в
реалния свят и тези в онлайн социума засяга
почти всички аспекти на живеенето ни. Мотива‐
цията ни за използването на социалните мрежи
е по същество подобна на мотивацията ни за
общуване и в реалния живот. Дали обаче вирту‐
алното общуване ангажира мозъка по същия
начин като общуването на живо е тема на дебат
от началото на хилядолетието.
В изследване на невроизобразителните ко‐
релати на онлайн и офлайн общуването Kanai et
al. (2012) установяват, че и двете форми на об‐
щуване са свързани с обема на амигдалата –
ключова зона за социалната когниция. Обемът
на сивото вещество в други райони (като задния
участък на средния темпорален гирус и на гор‐
ния темпорален сулкус и десния енторинален
кортекс) обаче е свързан с броя приятели във
Facebook, но не и с връзките в реалния свят.
Тенденцията за поддържане на много, но слаби
връзки в онлайн мрежите вероятно изисква по‐
високи асоциативни способности на паметта,
които не са необходими за по‐малкото на брой,
но по‐близки връзки в реалността.
В повечето общности и епохи един човек е
имал средно 150 познанства (при огромни ин‐
дивидуални разлики), разпределени в пет йе‐
рархични нива, състоящи се от партньори, ин‐
тимни връзки, близки и по‐далечни близки при‐
ятели и познати в съотношение 1 : 3 между ни‐
вата – 1.5, 5, 15, 50 и 150 съответно. Подобна
социална обвивка е присъща на индивида от
времената на ловците‐събирачи и очевидно от‐
говаря на негови базисни потребности, защото
и днес, независмо от уникалната възможност за
общуване буквално с милиони в мрежата,
средният брой виртуални приятелства е отново
150 (независимо от големите различия), при
това разпределени според интензивността на
общуването в същите пет нива и в същото съот‐
ношение между тях. Излиза, че основните мо‐
зъчни операции при общуване са непроменени
в дигиталния свят и вероятно това се дължи на
ограниченията, налагани от социалната когни‐
ция. Доказано е, че в реалния свят един инди‐
вид трудно може да поддържа активно общу‐
ване с повече от трима други едновременно.
Ограничения налага и времето, необходимо да
се поддържат връзки с много хора. Същият раз‐
мер и структура на социалните мрежи се уста‐
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новяват и при някои животни, като делфини,
слонове, маймуни и птици.
Това несъмнено сходство между онлайн и
офлайн общуването дава възможност чрез он‐
лайн модела да се проучва изобщо човешкото
социално поведение. Мрежата е просто „ново
игрално поле на същата игра”. Неврокогнитив‐
ните отговори са същите – например, отхвърля‐
нето онлайн повишава активността в средния
префронтален кортекст, както при отхвърляне в
реалния свят. В „същата стара игра” на човешка‐
та социалност обаче онлайн социалните медии
нарушават някои правила – за сметка на потре‐
бителите. В живота приемането и отхвърлянето
са често нюансирани и отворени за различни
интерпретации, докато в онлайн платформите
то е категорично и пряко измервано с ясната
метрика на „приятели”, „последователи” и „ха‐
ресвания” (отчитащи социален успех или про‐
вал при отсъствието им). Някои компании се
възползват от пристрастяващата същност на не‐
забавната обратна връзка, за да ангажират мак‐
симално потребители за свои цели. Има нараст‐
ващи по обем данни, че разчитането на онлайн
обратна връзка може да има и странични ефек‐
ти, особено върху млади хора с ниска самоо‐
ценка. Те включват кибертормоз, депресия,
тревожност, усещане за изолация и мъчителна‐
та тенденция за непрекъснато сравнение с тези,
които са по‐успешни, богати и привлекателни от
тебе. Така социалните медии създават нереа‐
листични очаквания към себе си и негативно
себевъзприемане. Сред подрастващите (особе‐
но сред момичетата) психичноздравните проб‐
леми са по‐чести при тези, които прекарват по‐
вече време в мрежите и на смартфоните си, в
сравнение с връстниците им, които прекарват
повече време в дейности „извън екран”, а вре‐
мето над 5 часа дневно онлайн (спрямо 1 час на
ден) увеличава с 66% риска от самоубийство.
Твърде преждевременно е обаче да се лансира
причинно‐следствена връзка между онлайн
формата на социалност и психичното здраве,
като тепърва предстои да се проучва по‐задъл‐
бочено ефектът ѝ върху здравето и благополу‐
чието на младежите. Социалните медии могат
дори да представят платформи за подобрение
на психичното здраве при коректно ползване и
да бъдат ангажирани в полезни интервенции и
обучения при ясни условия на етичност и проз‐
рачност.

Заключения и посоки. Интернет все по‐
успешно обсебва вниманието ни и променя на‐
чините, по които събираме информация и об‐
щуваме помежду си. Мрежата влияе на мозъка
и когнитивните процеси чрез: а) разнопосочен
поток от информация, който стимулира повече
превключването на вниманието, отколкото ус‐
тойчивото концентриране, б) бърз и безотказен
достъп до фактологична информация, който за‐
гърбва предшестващи трансактивни ресурси и
дори процеси на паметова работа, в) онлайн
социален свят, който имитира реалния, и може
да бъде объркан с него и да му влияе по неп‐
редвидим начин. Дългосрочните последици от
ползването на интернет (едва от по‐малко от 30
години публично) обаче все още са неизвестни.
Особено съществено е бъдещите проучвания да
бъдат фокусирани върху влиянието му през
различни етапи на живота. Особено уязвими
към дефицитите на вниманието са подраства‐
щите, а по‐честото ползване на интернет от де‐
ца над 3‐годишна възраст е свързано с намале‐
на вербална интелигентност в по‐късна възраст
и нарушено узряване в зони със сиво и бяло мо‐
зъчно вещество. Обратно, при възрастни с ког‐
нитивен упадък онлайн средата може да пре‐
достави нов източник на позитивно когнитивно
стимулиране и за развиване на „онлайн когни‐
ция” в помощ на стареещия мозък. Същата раз‐
лика в ефекта има и в социалните аспекти на
онлайн света. Докато младите са особено чувст‐
вителни към отхвърляне и негативни оценки,
възрастните хора могат да се възползват от со‐
циалните медии за преодоляване на изолация‐
та си. Данните сочат, че еквивалентни начини на
ползване на интернет могат да имат различен
ефект върху когнитивното и социалното функ‐
циониране на индивидите в различни фази на
жизнения цикъл. За добро или лошо, ние вече
провеждаме масов експеримент с широката
употреба на интернет в глобалната популация.
Необходими са още много мултидисциплинарни
проучвания за разбиране на взаимодействието
на интернет и нашата когниция, за да можем да
се възползваме най‐добре от него, при миними‐
зиране на потенциално вредните му ефекти.
Книгописът към статията съдържа 139 източника.
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