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ШИЗОФРЕНИЯ И ДРУГИ ПЪРВИЧНИ ПСИХОЗИ В МКБ-11
Георги Ончев, Десислава Игнатова
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Медицински университет – София
Резюме. Представят се категориите в раздела за шизофрения и други първични психотични разстройства в МКБ-11, техните диагностични указания, отликите от МКБ-10 и основанията за промените. Независимо от предимно дидактичната цел на наложителното запознаване в детайли
с тази основна група в новата класификация, клиничните описания са придружени от коментар,
някои критични бележки и хипотези за възможни последици на новите диагностични указания за
клиничната практика.
Ключови думи: шизофрения, първични психози, МКБ-11

SCHIZOPHRENIA OR OTHER PRIMARY PSYCHOSES IN ICD-11
Georgi Onchev, Desislava Ignatova
Department of Psychiatry and Medical Psychology
Medical University – Sofia
Abstract. The categories in the grouping of schizophrenia or other primary psychotic disorders in ICD-11,
their diagnostic requirements, the differences with ICD-10, and rationale for the changes, are presented.
While the aim of compelling acquaintance in detail with this major grouping in the new classification is
mainly didactic, clinical descriptions are accompanied by comment, some critical notes, and hypotheses
about possible consequences of the new diagnostic requirements for clinical practice.
Key words: schizophrenia, primary psychoses, ICD-11

Структурата на глава 06 „Психични, поведенчески и невроразвитийни разстройства” в
Международната класификация на болестите,
11-a ревизия (МКБ-11), новите (и отпадналите
стари) диагностични категории в нея, основните различия спрямо МКБ-10 и логиката на
промените бяха вече представени в списанието [1]. МКБ-11 [2] предлага най-съществената
редакция на класификацията на СЗО от последните десетилетия. Безпрецедентната по мащаб
предварителна работа е била подчинена на основната посока, която следва разработването
на класификации в психиатрията от XX век насам – практическата приложимост и полезност.
Някои категории могат да стимулират хипердиагноза, други, обратно – депатологизиране
на някои състояния. Диагностичните указания
не са само начин за вмъкване на една клинична картина в покрустовото ложе на категория с

ригидни граници, но имат своето влияние (недокрай осъзнавано и отчитано) върху клиничното мислене, манталитета и професионалния
Zeitgeist върху психичното здраве и болест.
Тепърва предстои да се види отражението на
класификацията върху клиничната практика и
съдбата на пациентите.
На този фон у нас ярко изпъква пълната липса
на ангажираност на експертни съвети, професионални организации и институции за отговорен
превод на главата за психичните, поведенческите и невроразвитийните разстройства на български език и за обучение за прилагането ѝ. Подобна пасивност не е изненадваща. Неслучайно в
полевите изпитвания на диагностичните критерии и категории при разработването на МКБ-11
не участваха български центрове – за разлика от
подготвителната работа за МКБ-9 и МКБ-10, в
която имаше активно българско участие.
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Представянето както на общите принципи,
структурата и категориите на глава 06 от новата
класификация, така и по-детайлно на отделни
раздели в нея, цели да запълни празнината в
познанието за нея през критичен анализ и в клинична перспектива. В този брой се разглеждат
клиничните описания и диагностичните указания в раздела 06A2 „Шизофрения и други първични психотични разстройства”, приемник на
F2 от МКБ-10 [3].

Общи характеристики на раздела
При смяна на парадигми и таксономии изборът на названия е особено показателен.
МКБ-11 използва „диагностични указания” (или
„изисквания”) вместо „критерии” като знак за
по-неструктурирано, недогматично, практически
по-свободно и улесняващо клинициста диагнос
тично оценяване – особено в сравнение с последните редакции на DSM [4], които са предпочитани за научни изследвания поради своята
алгоритмизация и строги критерии.
Съществено и многозначително е определението първични за психозите в този раздел. То
замества аналога неорганични от МКБ-10 с посланието, че шизофрения и близките до нея психози имат и безспорен биологичен компонент,
който прави названието неорганичен неподходящо. Разбира се, в клиничната традиция и опит
и в контекста на наличните научни данни разделението „функционална” / „органична” психоза
продължава да е актуално [5]. Опитният клиницист може да разграничи органичните и функционалните характеристики в една психоза само
по клиничната изява и без невроизобразителни
или други изследвания. Сигурен маркер за биологичен (органичен) маркер за психоза засега
липсва, поради което категоричното ѝ квалифициране с (не)органична терминология е преждевременно, особено при доказателствата за постепенен, а не рязък преход между ендогенно и
екзогенно. Нагледен пример са психозите, провокирани от вещества, с тяхното дислоциране в
този преход според близостта им до ендогенния
или екзогенния полюс.
Определението първични означава, че при
тези разстройства психотичните симптоми са
ядрени, а не вторични характеристики (като
при афективните разстройства или при психози,
които се дължат на телесна патология или вещества). Семантично определението предполага
и тъждественост с класиката ендогенно – или
неизводимо от друго по Griesinger. В този сми-

съл МКБ-11 донякъде преоткрива ендогенното, вероятно в неокрепелинова перспектива, и
потвърждава полезността на отграничаването
му от другите два едри класа на психични нарушения – екзогенно [6] и психогенно [7], макар
да не го заявява експлицитно. Изобщо МКБ-11
запазва атеоретичния подход – особено по отношение на допускания за етиологията – на
МКБ-10 и последните редакции на DSM, като се
обляга на клинико-описателната валидност и на
възпроизводимост на категориите.
В раздела има по-малко категории в сравнение с МКБ-11, като съкращението на броя им е
основно за сметка на разновидностите на острата психоза и налудното разстройство. Опростяването води до по-лесно ползване в клиничното
ежедневие (макар в други раздели на класификацията тенденцията да е обратна). Категориите
са: шизофрения, шизоафективно разстройство,
шизотипно разстройство, остро преходно психотично разстройство, налудно разстройство и
друго първично психотично разстройство.

Шизофрения
Най-съществената и радикална промяна е
отпадането на класическите подтипове (или
форми) на шизофрения – параноидна, кататонна, хебефренна и проста, поради липсата
на устойчивост във времето и недоказана валидност. Вместо тях са въведени симптомни
спецификатори, които описват дименсионално
клиничната картина с различни по тежест прояви от 6 области: позитивни, негативни, депресивни, манийни, психомоторни и когнитивни
симптоми.
За поставянето на диагноза шизофрения по
МКБ-11 (06А20) е необходимо да са налице поне
2 от следните 7, сред които задължително поне
един от критериите от а) до г):
а) трайни налудности
б) трайни халюцинации
в) дезорганизирано мислене (или формално
мисловно разстройство) като несъответна реч,
мисловно изплъзване или разкъсаност
г) изпитване на влияние, подчиненост или
контрол, описващи субективното преживяване
за това, че нечии чувства, импулси, действия или
мисли не се пораждат от индивида, а са поставени в неговото съзнание или са отнети от него от
други, или че мислите му се предават на други
д) негативни симптоми като изравнен афект,
бедност на речта или анхедония
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е) грубо дезорганизирано поведение, което
нарушава целенасочената активност, например
поведение, което изглежда причудливо или безцелно, или непредсказуеми, или несъответни
емоционални отговори, които увреждат годността да се организира поведението
ж) психомоторни нарушения като кататонно
безпокойство или ажитация, восъчна гъвкавост,
негативизъм, мутизъм или ступор.
Тези симптоми трябва да са налични през
по-голямата част от времето в продължение на
поне един месец и да не се дължат на телесно
състояние или на вещества. Обикновено те водят до нарушение в когнитивното функциониране и до други психосоциални проблеми.
В описанието на диагностичните изисквания
за шизофрения прави впечатление по-слабият
акцент (в сравнение с МКБ-10 и DSM-5) върху
симптомите от първи ранг на Schnеider [8]. Основната причина за това е, че критериите на Kurt
Schnider имат добра специфичност (отграничават добре от неслучаи), но слаба чувствителност
(не улавят достатъчно добре всички случаи). С
диагностичните критерии на МКБ-11 биха могли
да се диагностицират и симптомно бедни форми, вместващи се в по-старите категории проста
и хебефренна шизофрения – с комбинацията от
диагностичните критерии е) или/и ж) и критерий
в) например, при която липсват позитивни симптоми, но диагностичните изисквания са удовлетворени. Формалното мисловно разстройство,
или критерий в) не e позитивен симптом, както
го определят някои, включително авторите на
МКБ-11, а симптом на когнитивна дезорганизация, защото същината на разкъсаното мислене
е радикално различна (първичен дефицит) от
продукцията на налудности и халюцинации (вторично компенсаторно творчество) [9]. Съществуват и убедителни резултати от проучвания с
факторен анализ, които изолират обикновено
три фактора в клиниката на шизофрения – позитивен, негативен и дезорганизация [10], макар
да съществуват и петфакторни решения, сходни
на симптомните области в МКБ-11.
Шестте области на симптомно квалифициране и симптомите в тях са следните:
1. Позитивни симптоми – налудности, халюцинации, дезорганизирано мислене, грубо
дезорганизирано поведение и преживявания за
влияние, подчиненост или контрол. Както е вид
но, синдромът на дезорганизация (когнитивна и
поведенческа) е включен в позитивните симп-
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томи и не се разграничава от тях, както са разграничени негативните симптоми, което според
нас разширява и размива прекомерно територията на позитивната симптоматика. При такъв
обхват тази област на практика включва всички
диагностични изисквания за диагнозата без психомоторните нарушения.
2. Негативни симптоми – ограничен, притъпен или изравнен афект; алогия или бедност на
речта; абулия, дефинирана като липса на подтик
или липса на мотивация да се следват смислени
цели; асоциалност, която се отнася до намалено
или отсъстващо ангажиране с други и намален
или отсъстващ интерес към социални отношения; анхедония или неспособност за изпитване
на удоволствие от обичайно удоволствени дейности. За да са част от тази област, съответните
прояви трябва да не се дължат на: депресия,
обкръжение с недостатъчно стимули, последици
от позитивни симптоми (например налудности
за преследване, които водят до изолиране) и
на прекия ефект на вещества или медикаменти.
Прави впечатление, че мутизмът не е в тази област, а в психомоторната, докато анхедонията е
тук, а не в депресивната област.
3. Депресивни симптоми – включват такива
симптоми като чувство на потиснатост или тъга,
съобщавани от пациента или наблюдавани от
клинициста, като плач или угнетен вид. Симптомите на депресия, които не са нарушения на нас
троението, като анхедония и нарушения в съня
и апетита, не се отчитат при определяне на тежестта на симптоматиката в тази област. Суицидността обаче остава. Така, оценката на депресивната област при шизофрения се различава от
оценката на депресия при депресивен епизод.
Ако има суцидни идеи, автоматично се поставя
оценка средна или тежка по спецификатора за
тежест на симптоматиката в тази област.
4. Манийни симптоми – повишено, весело
или раздразнително емоционално състояние,
бързи смени на различни състояния на настроението и субективно преживяване за повишена
енергия, което може да бъде съпроводено и
с повишена действена активност. Други симптоми на манийния или хипоманийния епизод,
които не са пряко свързани с настроението,
като например намалена нужда от сън или отвлекаемост, не се отчитат при оценката на тази
област. Повишената нецеленасочена действена активност се оценява в психомоторната област, а не тук.
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5. Психомоторни симптоми – нарушения в
психомоторната активност, най-често безцелни
поведения като шаване, местене, суетене, неспособност да стои или седи на едно място, кършене на ръце, стереотипии и гримасиране, психомоторна забавеност с видимо общо забавяне
на движенията и речта, както и кататонни симптоми като крайно неспокойство и безцелна моторна активност до степен на изтощение, позиране, восъчна гъвкавост, негативизъм, мутизъм
и ступор. Симптомите от тази област не трябва
да се дължат на невроразвитийно разстройство,
болести на нервната система или на прекия
ефект на вещества или медикаменти. Ако е налице разгърнат кататонен синдром, следва да се
постави допълнителна диагноза кататония (която в МКБ-11 придоби самостоятелен диагностичен статус).
6. Когнитивни симптоми – дефицити във:
темпото на обработка на информацията, внимание и концентрация, ориентация, съждение, абстракция, вербално или зрително заучаване, работна памет. Не включва когнитивни нарушения,
дължащи се на невроразвитийно разстройство,
делир или друго неврокогнитивно разстройство
или на прекия ефект на вещества или медикаменти. Тяхната тежест се определя от локално
валидизирани стандартизирани невропсихологични тестове. Такива не са налични навсякъде
и затова не са задължителни за поставяне на
оценка за тежест.
По симптомните оси на тези шест области
могат да се оценят и другите категории в раздела, които представляват психози, като шизоафективно, остро и преходно психотично и
налудно разстройство. Други спецификатори,
освен симптомния, са тези за тежест на симптомите и за ход.
Степента на тежест на симптомите от всяка
област може да се оцени като лека, умерена и
тежка, като се основава на тежестта на изявата
им от последната седмица.
Спецификаторите за ход са два – за начина на протичане и за симптомния статус на разстройството през последния месец. Според първия вариантите на протичане са три:
●● първи единичен епизод – когато сегашният
или последният епизод е първа проява на разстройството в живота на индивида,
●● множествени епизоди – ако има поне 2 епизода, разделени с период на частична или пълна
ремисия между тях от поне 3 месеца, и

●● непрекъснат – когато симптомите са налице
почти през цялото време на боледуването за период от поне 1 година.
Вторият спецификатор за ход е за симптомния статус на разстройството през последния
месец:
●● към момента със симптоми – когато всички
съществени за диагнозата прояви са налице към
момента,
●● в частична ремисия – когато са налице някои клинично значими симптоми, но индивидът
вече не отговаря на диагностичните изисквания
за разстройството, и
●● в пълна ремисия – когато липсват клинично
значими симптоми.
Подобно кодифициране на хода на болестта
отчита дали той е непрекъснат или има ремисии,
и ако има, дали са пълни, или не, но не отчита
траекторията на тежестта на симптоматиката и
на дефицитите във времето – „прогредиентност”
по Снежневский [11] или „траен” / „напредващ”
дефицит по МКБ-10. Авторите на класификацията твърдят, че спецификаторите за ход са важни
за прогнозата и избора на лечение [12], но също
така важен e и отсъстващият в нея т. нар. надлъжен срез, или динамиката във времето, особено
за болест, която в ядрените си форми има невродегенеративна тенденция.
Друг проблем е усложненото кодиране при
отчитане на всички спецификатори – в контраст
с практически улесняващото опростяване на
групирането на категориите в раздела. 6А20.01
например обозначава шизофрения, първи епизод, в частична ремисия. Когато се добавят обаче и симптомните спецификатори (6A25.0, 1, 2,
3, 4 и 5 съответно за всяка симптомна област)
и тези за тяхната тежест (XS5W, XYOT и XS25 съответно за лека, умерена и тежка степен), се
получава следното: Ако горният диагностичен
пример е придружен клинично от леко изразени негативни и когнитивни симптоми при
отсъствие на позитивни, психомоторни и афективни, то кодът на състоянието би изглеждал
така: 6А20.01/6А25.1&XS5W/6A25.5&XS5W – шизофрения, първи епизод, в частична ремисия, с
леки негативни и леки когнитивни симптоми.
Като цяло, промените в начина на описание
на картините и хода на шизофрения в МКБ-11 отразяват деконструиране на „групата” (по Bleuler
[13]) до пресичащи се дименсии и междинни
фенотипи. И до допълнително парцелиране на
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архипрототипа единна психоза не до синдроми,
а до съчетания от симптоми.

Шизоафективно разстройство
За разлика от шизофрения при шизоафективното разстройство няма големи промени спрямо
МКБ-10. Най-съществено е изричното диагностично указание клиничната картина да отговаря
на критерии за шизофрения и депресивен, маниен или смесен афективен епизод едновременно – за поне един месец, а не последователно
във времето. Диагнозата не е пожизнена като в
DSM-5, а се отнася до последния епизод на боледуване. Така, ако има един епизод, отговарящ
на критериите за шизоафективно разстройство
в миналото, последван от епизод, който отговаря на критерии за шизофрения или биполярно
афективно разстройство, актуалната диагноза
към момента е съответно шизофрения или биполярно афективно разстройство.
От една страна, този подход отговаря на
клиничната реалност, където характеристиките
на епизодите по-рядко се придържат към типа
cliché на протичане и по-често се сменят във времето. От друга, той е продължение на споменатата по-горе при шизофрения тенденция за фокус върху моментния напречен срез в сегашния
епизод – за сметка на надлъжната перспектива
в развитието на болестта.

Шизотипно разстройство
При шизотипно разстройство също липсват
големи промени спрямо МКБ-10. Характеризират се с траен модел на необичайна реч, възприятия, вярвания и поведения, които не са достатъчно стабилни и интензивни, за да отговорят на
диагностичните изисквания за друго първично
психотично разстройство. Трайността в определението означава непрекъснато или епизодично
присъствие на тези прояви през поне 2 години.
Друго необходимо изискване – задължително за
всички категории от този раздел – е наличието на
дистрес или нарушение във функционирането.
Трайността от поне 2 години и допускането
на епизодична проява противоречат на същността на шизотипното – персистиращо чудачество,
което не е временно състояние (state), а траен
белег (trait) на принадлежност към шизофренния спектър [14]. Запазва се присъствието на шизотипното разстройство в този раздел като forme
fruste на шизофрения, а не като личностова патология, както е в DSM-5. Същевременно, с отпадането на названието от раздела шизотипното

разстройство попада под общия етикет „други
първични психотични разстройства”, което е неточно, защото то не е психоза.

Остро и преходно психотично
разстройство
Острата психоза в МКБ-11 се характеризира
с остро начало на психотичните симптоми като
налудности, дезорганизирано мислене или преживявания за влияние, подчиненост или контрол, които могат без продром в рамките на 2
седмици да ескалират от непсихотично до явно
психотично състояние. Може да е налице психомоторно нарушение, включително кататония.
Тeзи промени могат да настъпят в рамките на
ден или дори на часове и могат да се сменят
бързо както по естество, така и по интензивност.
За острото полиморфно психотично разстройство в МКБ-10 отсъствието на негативни симптоми бе предполагаемо, но не задължително условие за критериите, докато за острата и преходна
психоза в МКБ-11 това изискване е ултимативно.
Обичайно симптомите траят от няколко дни до
един месец и не бива да надхвърлят като продължителност 3 месеца. След психозата ремисията обикновено е пълна и хората най-често се
връщат към обичайното си преморбидно ниво
на функциониране.
Кратката продължителност не е единственото основание за тази диагноза. Тя изисква
остро начало, бърза флуктуация на симптомите
и отсъствие на негативна симптоматика. Субтиповете на острата полиморфна психоза от МКБ10 като остро шизофреноподобно психотично
разстройство и други в МКБ-11 са премахнати
поради липса на прогностична валидност и така
номенклатурата на категорията е опростена.
Кратките изяви на клинични картини с характеристики на шизофрения, шизоафективно или
налудно разстройство, които не покриват напълно диагностичните изисквания за тези разстройства, не трябва да се поставят в тази рубрика, а
в „Друго първично психотично разстройство”,
защото кратката продължителност на психотичния епизод не е достатъчна за квалификацията
остра психоза, а трябва да са налице и описаните
по-горе флоридни характеристики. Много добро
развитие е възможността острото и преходно
психотично разстройство да бъде оценено като
единичен епизод или като множествени епизоди, своеобразен реверанс към европейската
традиция на bouffées délirantes на френските
автори [15] и циклоидните психози на Leonhard
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[16] – които могат и да са периодични, без непременно да се свеждат до афективна, шизоафективна или друга категория.

Налудно разстройство
Налудното разстройство в МКБ-11 обхваща
3 категории от МКБ-10: персистиращо налудно,
индуцирано налудно и друго остро, предимно
налудно психотично разстройство. Характеризира се с наличието на налудност или набор от
свързани помежду си налудности, които са относително стабилни и фиксирани. Изискването
за времетраене е само 3 месеца, но обичайно
са много по-продължителни. Други психотични
симптоми трябва да липсват с изключение на
халюцинации, ако са свързани със съдържанието на налудностите и не са постоянни (обичайно
за около месец или повече), например тактилни
халюцинации за пълзене на насекоми по кожата при налудност за заразяване. Афектът, речта
и поведението остават по правило незасегнати,
освен ако действията и отношенията не са пряко
свързани с налудностите. Ако клиничната картина отговаря на тези диагностични изисквания,
но е с продължителност по-кратка от 3 месеца
(остро, предимно налудно психотично разстройство в МКБ-10), тя следва да бъде отнесена към
„Друго първично психотично разстройство”.

Диференциална диагноза
Във всички раздели на МКБ-11 се представят
и диференциалнодиагностични указания в две
посоки: граница с други психични разстройства
и граница с нормалността. Втората е вероятно
най-важната диференциална диагноза изобщо в
психиатрията, особено в контекста на нарастващата хипердиагностика. Първата задача в диагностичния процес е да се установи дали изобщо
има психично разстройство и едва след това, ако
такова е налице, да се търсят диагностичните му
очертания.
В този раздел границата с другите психични
разстройства е поставена между първичните
психози и афективните разстройства.
●● Граница с афективните разстройства:
Диференциалната диагноза се основава на
продължителността и времето на изява на психотичните симптоми. Ако те са налице само по
време на афективен епизод и не покриват пълните времеви и симптомни изисквания за шизофрения, диагнозата е афективен епизод с психотични симптоми. Ако отговарят едновременно
и за повече от 1 месец на изискванията и за ши-

зофрения, и за афективен епизод, диагнозата
е шизоафективно разстройство. Ако са налице
афективни симптоми при първична психоза,
които не отговарят на критериите за афективен
епизод, диагнозата е първично психотично разстройство, а афективните симптоми се описват
чрез симптомните спецификатори за депресивни или манийни симптоми.
●● Граница с нормалността:
Съществено развитие е признанието, че в общата популация могат да се срещнат психотични симптоми, които са преходни, не нарушават
функционирането и не отговарят на критериите
за психично разстройство, поради което не следва да получават диагностичен етикет. Важен аспект е и въвеждането на културното измерение,
което е задължително при разграничаването на
психопатология от норма [17]. Вярата в магии и
свръхестествени сили и общуването с предците,
които могат да наподобяват психотични симптоми, са нормативни в много култури.

Заключение
Основните промени и положителни развития в този раздел на МКБ-11 са:
●● названието „първични” за психозите в него,
●● отпадането на класическите форми на шизофрения и включването на симптомни спецификатори от шест области,
●● по-слаб акцент върху симптомите от първи
ранг при диагноза на шизофрения,
●● отпадане на разновидностите на острата
психоза и въвеждане на липсата на негативни
симптоми като задължително изискване за диагностицирането ѝ,
●● отпадане на категорията индуцирано налудно разстройство и включването му в общата
категория налудно разстройство,
●● въвеждането на диференциалнодиагностичен подход, особено спрямо границата с нормалността, както и на
●● културно измерение при диагностиката.
Проблемни характеристики в диагностичните
изисквания в раздела според нас са:
●● прекомерното разширяване на позитивните
симптоми,
●● поставянето на шизотипното разстройство
под рубрика с общо название „психози”,
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●● къси времеви изисквания за някои категории
(например шизотипно и налудно разстройство),
●● ориентиране на диагностиката предимно
към клиничната картина тук-и-сега, или в т. нар.
напречен срез, при отсъствие на надлъжната
перспектива.
Разработването на МКБ-11 следва пътя на
прагматизма в развитието на класификациите
и е съобразено с огромен масив от научни данни. Степента, в която тя може достоверно да
идентифицира случаи, да служи за комуникация
между професионалистите, да обособява групи
от пациенти за научни изследвания и да помага
реално за лечението, без да вреди, ще определя
и нейната полезност в бъдеще.
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EVALUATING ALEXITHYMIA, EMPATHY, CHILDHOOD TRAUMA
AND NEGATIVE MENTAL HEALTH OUTCOMES
IN MEDICAL STUDENTS: STUDY METHODOLOGY
Desislava Ignatova
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia, Bulgaria
Abstract. The paper aims to describe the methodology of a study evaluating alexithymia, empathy,
childhood trauma, and negative mental health outcomes in medical students, including the prevalence
of depression, anxiety, obsessive-compulsive symptoms, and the quality of life. This is an observational,
retrospective, cross-sectional study which was conducted as an online survey between October 2021
and March 2022 with a non-clinical sample of sixth-year medical students from the Medical University
of Sofia, Bulgaria. The survey was held entirely in English and includes a sample of Bulgarian and foreign
students with at least intermediate knowledge of English. A brief review of the concept of alexithymia,
the rationale for the study, and the instruments used are presented, as well as the basic hypotheses and
expected statistics and results.
Key words: alexithymia, childhood trauma, depression, medical students

ОЦЕНКА НА АЛЕКСИТИМИЯ, ЕМПАТИЯ,
ТРАВМАТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ В ДЕТСТВОТО
И НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ
ПРИ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА: МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО
Десислава Игнатова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
Резюме. Целта на статията е да представи методиката на проучване за оценка на алекситимия,
емпатия, травматични преживявания в детството и негативни последици за психичното здраве на
студенти по медицина, като включва оценка на депресия, тревожност, обсесивно-компулсивни
симптоми и качество на живот. Проучването е наблюдателно, срезово, ретроспективно, като
е проведено с онлайн анкета сред неклинична извадка от студенти по медицина шести курс в
периода октомври 2021-декември 2022 г. в Медицински университет – София. Прочуването беше
проведено изцяло на английски език и включва извадка от български и чуждестранни студенти с
поне средно ниво на владеене на английски език. Статията представя кратък обзор на понятието
алекситимия, причините за провеждане на проучването, заедно с методиката, използваните
инструменти и статистически методи, основните хипотези и очаквани резултати.
Ключови думи: алекситимия, ранна детска травма, депресия, студенти по медицина

Introduction

Alexithymia can generally be defined as an inability to recognize and describe emotions. Literally, alexithymia means ‘no words for feelings’ and
can be regarded as an ‘emotional blindness’. It is
a multifaceted construct that includes subclinical,
cognitive, and affective impairment of the individual’s ability to recognize emotions. Individuals

with alexithymia typically have difficulties in identifying and describing feelings, they have externally oriented and concrete thinking, and restricted
fantasy [1, 2].
Clinically significant alexithymia is present in
approximately 10% of the general population,
with a significantly higher incidence among individuals with autism spectrum disorders (up to
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50%) [3]. Alexithymia is highly prevalent in major depressive disorder [4], panic disorder, social
phobia [5], eating disorders [6], individuals with
obsessive-compulsive symptoms [7, 8], substance
use disorders [9, 10], brain injuries, suicide risk [7],
and personality disorders [11]. The heightened
physiological arousal and inability to differentiate
between emotions and physical sensations in individuals with alexithymia leads to a higher incidence of ‘psychosomatic’ illnesses (hypertension,
diabetes, asthma, inflammatory bowel disorder,
etc.) [12–14].
Alexithymia is also more prevalent in medical
professionals, as well as medical students, and is
considered a risk factor for stress, burnout, and
the development of chronic psychopathology [2,
15, 16]. Reportedly, it is associated with gender,
poor physical activity, history of childhood trauma,
and lower academic performance [17]. Medical
professionals may have significant difficulties in
recognizing and/or responding to their patients’
emotions [18]. The associations between alexithymia and empathy are two-sided. On one hand, the
inability to take the perspective of other people’s
emotions, i.e. deficit in empathy, is considered a
facet of alexithymia [3]. On the other hand, chronic stress can lead to alexithymia and subsequently diminished empathy as a defense mechanism
against burnout [2].
‘Does medical education promote professional
alexithymia?’ is a paper that explicitly focuses on
the effects of medical education on the students’
ability to recognize and manage emotions [18].
Many students report feelings of helplessness and
severe anxiety during first-patient encounters,
and a huge emotional burden when dealing with
severe illness and/or death. Still, the traditional cultural norm of medical education promotes
emotional detachment, neutrality, and affective
distancing [18]. Some papers report a decline in
empathy during medical training [19]. Higher rates
of empathy are reported in females compared to
male medical students, as well as in those choosing ‘people-oriented’ specialties compared to
‘technology-oriented’ specialties of medicine [20].
Due to the emotional and cognitive demands
of clinical medicine, medical students are at risk
for negative mental health outcomes, including
burnout, low quality of life, depression, anxiety,
substance abuse, and suicide risk. Alexithymia is an
additional risk factor for these negative outcomes.
It also negatively affects the performance of medical students in their clinical practice through lower

academic grades and diminished capacity for empathy [17, 21].
History of childhood traumatic experiences is
another risk factor for alexithymia, and reportedly
childhood trauma can influence the career choice
in the field of the helping professions [22]. Therefore, the careful evaluation of alexithymia, childhood adverse events, and mental health outcomes
among medical students, as well as raising mental
health awareness should be a priority at medical
universities. Adequate support should be provided
to vulnerable students to reduce negative mental
health outcomes and improve academic and clinical
performance [8].
Studies on alexithymia and childhood trauma
in medical students are limited and insufficient
both worldwide and in Bulgaria. The purpose of
the study is to evaluate the levels of alexithymia,
empathy, childhood trauma, and current negative
mental health outcomes in medical students and to
provide more data for prevention strategies in medical universities. The current paper aims to describe
the study methodology.

Methods
Participants and procedures
This is a cross-sectional retrospective observational study of a non-clinical sample. The survey
was conducted entirely in English. All participants
were required to have at least intermediate knowledge of English to participate. The participants
were sixth-year medical students from the Medical University of Sofia, Bulgaria. The survey was
conducted from October 2021 to March 2022. Due
to the COVID-pandemic, the training in psychiatry
during this period was hybrid, with classes being
held both online and on-site. The Medical University had provided the Department of Psychiatry and Medical Psychology with the institutional
e-mail addresses of all medical students to attend
classes. A request to participate in the survey was
distributed online to all medical students at the
end of their educational cycle in psychiatry via
google forms in the google classroom. The initial
page of the form contained a brief description of
the design and purpose of the survey. We asked
the students to participate voluntarily, while the
anonymity of the participants was guaranteed, the
form did not collect e-mail addresses and the participation in the survey did not have any connection to the curriculum. Only those who provided
informed consent could proceed further with the
online survey. For the benefit of the participants,
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additional contact information for free psychiatric
consultation was provided at the end of the survey, if needed.
Instruments
Short socio-demographic survey
We designed a socio-demographic survey specific for this study, including general information
for the participants such as age, gender, marital
status, country of origin, level of knowledge of the
English language, as well as information on average
academic score, career choice, and medical field
aspirations, history of medical diseases, including
psychiatric disorders and psychiatric consultations.
Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)
The Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) [23] is
a 20-item self-administered rating scale designed
to measure the difficulty in identifying and describing emotions. Each item is scored on a 5-point
Likert-type scale from 1 (strongly disagree) to 5
(strongly agree). Five of the items have reversed
scoring. The total score of TAS-20 can vary from 20
to 200 with higher points indicating more severe
impairment. The following cutoffs have been established: total score ≤ 51 (no alexithymia), 52–60
(possible alexithymia), and ≥ 61 (alexithymia). The
TAS-20 has demonstrated good internal consistency and test-retest reliability. It has a three-factor
structure with the following subscales: difficulty describing feelings, difficulty identifying feelings, and
externally-oriented thinking, which are consistent
with the theoretical construct of alexithymia [23].
Early Trauma Inventory Self Report-Short Form
(ETISR-SF)
The Early Trauma Inventory Self Report-Short
Form (ETISR-SF) [24–26] is a 27-item self-rated
questionnaire designed to retrospectively evaluate
the presence of traumatic events occurring before
age of 18. It consists of 11 general trauma items, 5
physical abuse items, 5 emotional abuse items, and
6 sexual abuse items. Each traumatic experience is
rated dichotomously (yes/no) and subsequently the
sum of scores of each domain and the total scores
are calculated. Two additional items rate the experience of horror and out-of-body experience during
the traumatic events. The scale has demonstrated
good validity and internal consistency in clinical and
non-clinical settings.
Toronto Empathy Questionnaire (TEQ)
Toronto Empathy Questionnaire (TEQ) [27] is a
self-rated scale that consists of 16 statements related to empathy, i.e. the ability to accurately perceive
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the emotional state in another, including emotional contagion and emotional comprehension, sympathetic physiological arousal, and non-specific
altruism [27]. The participants should report how
frequently they feel or act in the manner described.
Each item is scored on a 5-point Likert scale from
0 (never) to 4 (always). There are 8 reverse-scored
items due to negative wording. The total score of
TEQ ranges from 0 to 64 with higher scores indicating higher levels of empathy. The cut-off score is
set to 45 with scores ≥ 45 indicative of higher than
average levels of empathy.
Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
The Patient Health Questionnaire (PHQ-9) [28,
29] is a self-rated scale used for screening for depression. It consists of 9 items rating the frequency
of the symptoms of depression (anhedonia, dysthymia, low energy, changes in sleep, appetite and
weight, low concentration, and suicidal ideation) in
the past 2 weeks on a 4-point Likert scale from 0
(not at all) to 3 (nearly every day), and one additional item concerning the difficulties in functioning
that those symptoms impose. The ninth item of the
PHQ-9 can be used as a single screening question
for suicide risk assessment. The total score is the
sum of the score on the 9 items PHQ-9 and higher
scores indicate more severe symptoms of depression. The cut-off points for mild, moderate, moderately severe, and severe depression are 5, 10, 15,
and 20, respectively.
Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS)
Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS) [30] is a
20-items self-rating scale screening for symptoms
of anxiety experienced in the past week. Each item
rates the frequency of the specified experience on
a four-point Likert scale ranging from 1 (none or a
little of the time) to 4 (most of the time). The total
score is the sum of all scores and a range between
20 and 44 is considered normal. Higher scores indicate higher levels of anxiety with cut-off intervals
from 45 to 59 for mild to moderate anxiety, from 60
to 74 for marked to severe anxiety, and from 75 to
80 for extreme anxiety levels.
Obsessive-Compulsive Inventory-Revised
(OCI-R)
Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R)
[31] is an 18-item self-rated questionnaire that asks
the participants to rate their level of distress concerning specific experiences in everyday life including washing concerns, obsessing, hoarding, ordering, checking, and mental neutralizing during the
past month. The scale has demonstrated a 6-factor
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structure. All items are scored on a 5-point Likert
scale from 0 (not at all) to 4 (extremely). The total score is the sum of each of the item scores. The
score range is from 0 to 72, with a recommended
cut-off score of 21. A score ≥ 21 indicates the likely
presence of OCD.
EQ-5D Visual Analogue Scale (EQ-VAS)
The EQ-VAS is part of the Euroqol EQ-5D-5L assessment of the quality of life [32] In this study, we
use only the visual analog scale as a single outcome
measure. The EQ-VAS records the participants’
self-rated health ranging from 0 (The worst health
you can imagine) to 100 (The best health you can
imagine). It provides quantitative data for the subjective experience of the participants’ health.
Childhood neglect
We used four visual analog scales to capture the
retrospective evaluation of the participants feeling
of neglect by their parents or primary caregivers
during childhood and adolescence. Originally, the
Multidimensional Neglectful Behavior Scale: Adult
recall version [33, 34] is a 40-item self-rated scale
used to retrospectively capture the experiences of
neglect of physical, emotional, cognitive, and supervisory needs during childhood. In this study, to
provide a shorter but still comprehensive quantitative measurement of the neglect, we have used
four visual analog scales using the four domains of
the original neglect scale.
The participants are first asked to recall having
had any specific period of their childhood or adolescence when they felt neglected. Then, they are
asked to rate the following statements considering
only this specific period on a visual analog scale
from 0 (totally disagree) to 10 (totally agree). The
statements of the four visual analog scales are: (a) ‘I
have experienced neglect of my physical needs (i.e.
parents/caregivers failing to provide food, clothing,
shelter, medical care)’, (b) ‘I have experienced neglect of my emotional needs (i.e. parents/caregivers not showing affection, companionship, support,
appraisal)’, (c) ‘I have experienced neglect of my
cognitive needs (i.e. parent/caregiver not reading
to me, or not explaining things) ’, and (d) ‘I have experienced neglect of my need for having adult supervision (i.e. parents/caregivers not setting clear
limits, not attending to misbehavior or knowing my
whereabouts and friends)’.
Other childhood measurements
Additionally, we used a visual analog scale for
the retrospective evaluation of the happiness in
childhood overall, rated from 0 (completely miser-

able) to 10 (completely happy). Also, we measured
the adult recall of other negative outcomes in childhood, typically stress-related or trauma-related,
i.e. anxiety, frustration, anger, depression, suicidal
ideation, nocturnal enuresis, stammering, social
phobia, nail-biting, hair pulling, truancy at school,
cruelty towards animals. These were measured dichotomously as yes or no answers.
Statistics
The statistics of the study are done with SPSS
19.0 and include descriptive statistics, graphics, parametric and non-parametric tests, Wilcoxon test,
Chi-square test, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney, correlation analysis, dispersion analysis, linear
and logistic regression, ROC analysis, dimension reduction with principal component analysis.
Ethics
The study follows the Declaration of Helsinki, all
participants have given informed consent and their
anonymity is preserved.

Expected results and discussion
To the best of our knowledge, this is the first
study in Bulgaria to evaluate the prevalence of
alexithymia, empathy, and childhood traumatic
experiences in medical students and examine the
links with potential negative mental health outcomes, including depression, obsessive-compulsive symptoms, quality of life and suicide risk. In
the Bulgarian literature, there is one paper that
evaluates the association between empathy and
disorders of social interaction in a non-clinical sample of adolescents [35]. Two unpublished surveys
examine the burnout levels in COVID-workers and
alexithymia among non-clinical samples without
any citable sources yet. Another study finds higher
alexithymia levels in individuals with heroin addiction compared to controls [10]. The links between
traumatic events [36], suicide behavior in adolescents [37], obsessional neurosis [38], stress, and
psychosomatic illnesses [14] have been described
in textbooks but without any specific reference to
medical professionals.
The medical students at the Medical University
of Sofia are expected to have similar to other studies levels of alexithymia. They could be either 10%
as measured in the general population or higher,
as reported by some papers [2, 15, 16]. The main
hypothesis of the study is that individuals with
higher levels of alexithymia would have higher levels of depression, anxiety, obsessive-compulsive
symptoms, childhood adverse events, as well as
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lower levels of empathy, lower quality of life, and
academic performance, and lower and childhood
recall of happiness. Although significant correlations between the examined variables are expected, the possible causation and/or co-occurrence
of the outcomes will need further evaluation. The
relationships between the variables are expected
to be multi-sided.
Is depression caused by alexithymia and trauma
or does current depression causes more negative
feedback on the reported outcome measures? Early
trauma is reportedly linked to alexithymia and emotional dysregulation. Also, alexithymia is associated
with executive dysfunction and memory distortion,
exerting negative mnemonic effects on correct details of traumatic events and reduced recall of emotional information connected to trauma [39]. Traumatic events can occur in both individuals with and
without alexithymia [40]. Which factors contribute
to the development of alexithymia after trauma?
The majority of authors claim that there is reduced
capacity for mentalization in individuals who have
experienced trauma [41]. Others, however, report
increased resilience and empathy after childhood
traumatic experiences and specifically an increase
in the affective component of empathy [42].
Alexithymia is reportedly associated with emotional abuse and emotional neglect but these alter
different domains of alexithymia. While emotional
abuse leads to difficulty in describing feelings and
externally oriented thinking, emotional neglect is
linked to difficulty identifying feelings [43, 44]. Contrary to abuse which is a direct action that results
in damage, neglect is a failure to act which causes
damage. Therefore it might be more subtle and difficult to report. Lack of supervision and cognitive
neglect are reportedly linked to an increased risk of
trauma and alexithymia [33, 43].
Factor analysis will be performed to elucidate
the factor structures of the constructs of alexithymia, empathy, OCD, and anxiety in the current
sample and compare them to the original factor
structures of the scales. Regression analysis will
be performed to examine which factors influence
alexithymia. Binary logistic regression analysis will
be used to predict the individuals with suicide risk
(item 9 from PHQ-9).
Based on the literature review, the medical students are expected to have several negative mental
health outcomes, and alexithymia, current depression, and childhood trauma would be associated
with low quality of life, anxiety, OCD, and suicide
risk. Lower academic grades and diminished capac-
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ity for empathy are expected to be linked to trauma and neglect [17, 21, 22]. Suicide ideation could
be highly prevalent among medical students, with
recent estimates in other studies ranging from approximately 2 to 54% [45]. Among the associated
factors contributing to higher risk are depression,
past psychiatric illness, lower socioeconomic status, drug abuse, and neglect [45]. We will use regression and ROC analysis to find the best screening tools for suicide risk.
The potential results will be used to link past
and current negative mental health outcomes in
medical students and to provide adequate mental
health prevention strategies in medical universities.

Limitations
There are some limitations in the study methodology which are intrinsic to observational studies. First, there is a risk of selection bias: the study
was conducted as an online survey and it was sent
to all 6-the year medical students, however only
those with a specific interest in mental health can
be interested in participating, thus generalizing the
results to all medical students is prone to bias. Also,
the survey is retrospective and relies on self-report
measurements, therefore recall bias and self-report
bias are also present. Third, the sample is non-clinical and the instruments used are screening tools,
i.e. the survey is not diagnostic for depression or
other psychiatric disorders. However, these limitations are reported in similar studies and are inevitable due to the constrictions of the methodology.
One possible limitation specific to this study
is that it is conducted in English even though in a
Bulgarian setting and that it consists of a heterogeneous sample of Bulgarian and foreign students.
However, with globalization and multicultural environments now being the rule rather than the exception, we chose to use the original instruments in
English for all participants. This provides the opportunity for comparable results regardless of translations and cultural backgrounds, with the only requirement being a good level of knowledge of the
English language.
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Аbstract. Background. Anxiety as a mental health condition is a very important part of workers’ health
and their working productivity, and it can be predisposed by job dissatisfaction. Aims. This study aimed
to assess the prevalence of anxiety among the public, private administration, and factory workers, and to
determine the impact of job satisfaction on the intensity of the anxiety symptoms. Methods. A self-administrated questionnaires were completed by a sample of three groups of workers to assess mental
health and seven aspects of job satisfaction (Generalized Anxiety Questonnaire-7 and Job Satisfaction
Survey). Logistic regression models were used to estimate associations between anxiety symptoms and
job satisfaction rate. Results. The analysis of the total GAD-7 score divided into two groups (<10 and ≥
10) indicated that 93.5% were with minimal/mild anxiety and 6.4 % were with moderate/severe anxiety.
The highest level of anxiety was found in public administration workers. The satisfaction rate of public
workers was significantly lower as compared to private (p = 0.0001) and factory groups (p = 0.001).
Furthermore, the job satisfaction rate was confirmed as a predictor, which significantly affects the variability of GAD-7 anxiety in the private (10.9%), public (18%), and factory group (12%) groups, and in total
sample (16.5%) (p < 0.05). By increasing the job satisfaction rate by one percent, in each of the groups
the anxiety decreased by 0.04 vs.0.07 vs. 0.03 vs. 0.05 score respectively. Conclusion. Screening anxiety in workers is necessary because of its high prevalence and under recognition in workplace. It was
demonstrated that there was strong correlation between inadequacies of work satisfaction and anxiety,
and this can have negative effects on work performance. There is a need to look for solutions to increase
work performance, and it should be the prime responsibility of the employer to pay due attention to
motivate the employees so as to minimize the consequences on mental health, as well as absenteeism,
and consequently increase the efficiency and productivity in the enterprises.
Key words: anxiety, GAD-7 questionnaire, job satisfaction survey, occupational group

ВРЪЗКА МЕЖДУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА
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2
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1

Резюме. Основания. Тревожността като психично състояния е важна част от здравето на работещите и определя професионалната им продуктивност. Удовлетвореността от работата може да
бъде предразполагащ фактор за нейното възникване. Цел на настоящото проучване е да се оцени разпространението на тревожността при служители, работещи в държавната администрация
и частния сектор, и сред индустриални работници и да се определи влиянието на удовлетвореността от работата върху интензивността на тревожността. Метод. При трите групи изследвани
лица бяха приложени самооценъчен въпросник за генерализирана тревожност (GAD-7) и скала,
оценяваща седем аспекта на удовлетвореността от работата. Беше приложен логистичен регресионен модел за оценка на връзката между тревожност и нивото на удовлетвореност от работата.
Резултати. Според GAD-7 се формират две групи: с минимална/лека тревожност (< 10) – 93,55%, и
с умерена/тежка тревожност (≥ 10) – 6,45%. Най-високо е нивото на тревожност при държавните
служители, като удовлетвореността от работата в този сектор е значително по-ниска в сравнение
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с частния сектор (p = 0.0001) и с производството (p = 0.001). Степента на удовлетвореност от работата беше потвърдена като предиктор, който значително влияе върху промяната на тревожността, оценена чрез GAD-7 – в частния сектор (10,9%), в държавния сектор (18%), в производството
12% и общо за цялата извадка (16,5%) (p <0,05). С покачване на степента на удовлетвореност от
работата с един процент, във всяка от групите тревожността намалява съответно с 0,04; 0,07; 0,03
и 0,05 точки. Заключение. Необходимо е скриниране за тревожност на работното място поради
значителното ѝ разпространение и недостатъчно разпознаване. Налице е силна корелация между
недостатъчната професионална удовлетвореност и тревожността и това би могло да има негативно влияние върху производителността на труда. Важно е да се търсят решения за повишаване
ефективността на работното място и основна отговорност на работодателя е да обърне необходимото внимание и да мотивира служителите, така че да се сведат до минимум последиците върху
психичното здраве, отсъствията от работа и съответно да се повишат ефективността и производителността на работното място.
Ключови думи: тревожност, GAD-7 въпросник, удовлетвореност от работата, професионална
група

Introduction
Job satisfaction is a complex concept that is not
easily defined. It is a set of psychological, physiological and environmental circumstances that make
a person feel satisfied with their job [1]. According
to this approach, although job satisfaction is influenced by many external factors, it remains something internal and related to the way how employees feel about their job and its various aspects. It is
an emotional response to a job situation. As such it
cannot be seen, it can only be inferred. It has to do
with the extent to which people like or dislike their
job [2]. That is why job satisfaction/dissatisfaction
can appear in any given work situation.
The factors that affect job satisfaction are
grouped as individual and organizational. The position at work, age, gender, marital status, character,
intelligence, working years and similar factors, are
the individual elements [3]. The quality of the job,
management style, superintendence, organizational communication, development and promotion
opportunities, wages, competition, organizational
climate, education opportunities and similar, constitute organizational factors [4]. The effect of these
factors on job satisfaction cannot be denied. Working conditions and the quality of the work together
play an important role in the individuals’ high job
satisfaction.
It is known that high job satisfaction increases
self-confidence, morale, performance, and efficiency of employees [5], and reduces the levels of
illness, stress, tension, anxiety, complaints, absenteeism, and turnover [6].
High workplace demands, internal and external
effort, and negative coping and attributional behaviors were associated with high levels of anxiety
and low job satisfaction. Rewards, social support,
job control, and positive coping mechanisms were

associated with lower levels of anxiety and high
job satisfaction [7]. On the other hand, anxiety and
poor mental health, presence of somatic problems,
impairs job performance and interpersonal communication [8, 9]. We further explore the influence
mechanisms of mental health on job satisfaction in
more details.
Understanding the effects of job dissatisfaction on the individual’s health is important not only
from medical but also from an economic perspective. When there is job fulfillment as a determinant
of individual well-being, it equally affects workers’
productivity and retirement decisions, and ultimately, society’s prosperity. A low job satisfaction,
and consequently impaired mental health, could
lead to increased staff turnover and absenteeism in
levels of which could reduce the institutional efficiency and financial situation [10]. Literature confirms that work-related risk factors such as a high
job strain, need for permanent concentration and
overtime, play role in employees workability [11].
There is a definite link between employees’ attitudes and mental health. If employees are unhappy
or dissatisfied, despite their best efforts, it is difficult for them to conceal this factor which frequently
leads to lethargy and reduced organizational commitments [12].
Therefore, we aim to analyze the prevalence of
anxiety in public, private administration, and factory workers, and whether there is a connection
between the type of professional commitment and
the level of anxiety. Also, we focus to assess the
magnitude of the association between job satisfaction and anxiety, namely its role as a predictor in
the onset of the symptoms.
One of the primary reasons for evaluating employee satisfaction is to identify problems and try
to resolve them before they impact on employee’s
mental health.
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Materials and methods
This was an analytical cross-sectional study,
conducted at the Institute of Occupational Health
of the Republic of North Macedonia, Skopje, WHO
Collaborating Center, supported by the Department
of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia, Republic of Bulgaria. Participation
in the study was voluntary, confidential and anonymous. Eligible individuals were employees who visited the Institute for regular medical examinations
in the period of three months.
They were introduced to the study and given a
consent form, a GAD-7 questionnaire and Job Satisfaction Survey to complete. The Ethical Committee
of the Institute of Occupational Health of the Republic of North Macedonia, Skopje, gave approval
for performing the study and publishing the results
obtained.
The research covered a total of 248 respondents, and according to the type of the working institution, they were divided into three groups: private
administration, public administration, and factory
workers.
Anxiety symptoms in our participants were
measured using the GAD-7 questionnaire, which is
a reliable and a valid measure for anxiety severity
[13]. It consists of seven items concerning problems
experienced by the individual during the period of
the last 2 weeks, each scored from 0 to 3. Severity of anxiety is classified by the GAD-7 as minimal
(overall score 0–4), mild (5–9), moderate (10–14),
and severe (> 15). Using the threshold score of 10,
the GAD-7 has a sensitivity of 89% and a specificity of 82% [13, 14]. The internal consistency of the
GAD-7 questions was processed by reliability analysis and we got Cronbach’s Alpha = 0.863.
Job satisfaction was analyzed by Job Satisfaction
Survey that included a total of 41 questions [15].
One of the questions referred to the general satisfaction with the work with 5 point (1-5) Likert scale
(from 1 = very satisfied to 5 = very dissatisfied). A
total of forty questions addressed several aspects
of the job such as: planning, management, supervision, training, salary, benefits, and aspects of
recognizing and rewarding work accomplishments
using 5 points (1-5) Likert scale (I completely agree,
I agree, neither agree nor disagree, I do not agree,
and I completely disagree). According to a standardized protocol, each answer was coded from 1
= strongly agree, to 5 = strongly disagree. A lower
score corresponds to greater satisfaction. The evaluation of the block of forty questions was done by
calculating the satisfaction rate 0-100% = (1 + 2) /

(1 + 2 + 4 + 5). The calculation was based on the
number of positive answers received (I completely
agree, I agree), the number of negative answers (I
do not agree, I completely disagree) and the exclusion of the number of unspecified answers “neither
agree nor disagree” [10]. Cronbach’s Alpha for General satisfaction was 0.843, and for Satisfaction rate
– 0.910, which indicated high consistency of the received answers.

Statistical Analysis
All collected data were logged and keyed in Microsoft Excel (2010) and statistically processed using SPSS version 22.0 for Windows (SPSS, Chicago,
IL, USA). Descriptive statistics were generated for all
variables to ensure normality of distributions. Numerical variables were presented as mean±standard deviation and categorical variables were presented as frequency and percentage. Pearson Chi
square test, Yates corrected, Fisher exact test, and
Fisher Freeman Halton test were used to determine
the association between certain features. Spearman rank correlation coefficient was used to determine the relationship between numerical variables
with not-normal frequency distribution. Dependent sample analysis was performed on McNemar
Chi-square. Risk factors were quantified using Odd
ratio (OR) and Confidence interval (CI). The difference between the proportions and the correlations
were tested with Percentage Difference Test and
Correlation Difference Z test. Univariate and multiple logistic regression analysis were used to assess
the impact of certain parameters on the variability
of the overall score for anxiety. We considered any
variable with a p value less than 0.05 as statistically
significant.

Results
By the total, and by groups, GAD-7 score analysis
irregular distribution for Shapiro-Wilk, (p = 0.0001)
was found. The average GAD-7 score for the whole
sample was 2.43 ± 3.30. Most affected was the public administration group – 3.79 ± 4.25, followed by
private administration – 2.09 ± 2.82, and factory
workers – 1.49 ± 2.13, (p = 0.0019) (Fig. 1).
Distribution according to the division of the total GAD-7 score in two groups indicated that 93.5%
were with minimal / mild degree of anxiety (<10)
and 6.4% were with moderate / severe degree (≥10),
with significant association between the groups (p
= 0.0007). The more severe symptoms were found
in public workers as compared to the private (p =
0.027) or factory workers (p = 0.0008) (Fig. 2).
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Fig 1. Analysis of the total GAD-7 score by groups

Fig 2. GAD-7 two levels of anxiety by groups

As per the single question for general job satisfaction, the results indicated 50% of respondents
with positive to indefinite attitude as well as significant difference between the three groups (p =
0.0385). The private administration group and factory workers groups had identical score for general
satisfaction significantly different from the public
group’s one, where the vaguer attitude on this issue
dominated (p = 0.021) (Table 1).
The highest average satisfaction rate was registered in the respondents from the private group
followed by the factory workers. The least satisfied
were the respondents in the public administration.
In each of the three groups we observed a large
interval between the minimum / maximum satisfaction rates. And, the three groups differed highly significantly in terms of job satisfaction rate (p =
0.00001) (Table 1). Among the respondents from
the public group, this rate was significantly lower as
compared to the private (p = 0.0001) and the factory group (p = 0.001).
The data indicated a significant negative correlation between job satisfaction and anxiety scores

for the public group (R = -0.456; p = 0.00001) and
for the total sample (R = -0.334; p = 0.00001), and
a moderate one for factory workers (R = -0.349; p =
0.001). As the rate of job satisfaction increased, the
total GAD-7 score significantly decreased. For the
private employees, the correlation was also negative linear but not significant (R = -0.105; p = 0.357).
A linear regression analysis was performed to
assess the impact of job satisfaction rate on the variability of anxiety in the respondents according to
institution type and for the whole sample (Table 2).
For p <0.05, the job satisfaction rate was confirmed as a predictor, which significantly affects the
variability of GAD-7 anxiety inprivate group 10.9%
,public group 18%, factory group 12%, and total
respondents 16.5%. By increasing the job satisfaction rate by one percent, in each of the groups, the
anxiety decreased by 0.04 vs. 0.07 vs. 0.03 vs. 0.05
score respectively.
We found that the job satisfaction rate has the
greatest impact on the variability of anxiety in respondents from the public administration and it is
18% (Table 2).
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Table 1. Analysis of job satisfaction by groups
Institution groups
Job Satisfaction

Private
(N = 79)

Public
(N = 81)

Factory
(N = 88)

Total
(N = 248)

p

General satisfaction(score)

Χ ± SD

2,6 ± 1,1

2,9 ± 0,8

2,6 ± 1,2

2,7 ± 1,1

Mediana(IQR)

3 (2-3)

3 (3-3)

2 (2-3)

3 (2-3)

Kruskal-Wallis H test:
Chi-square (2) = 6,513; p = 0,0385*

Pr/Pu= Mann-Whitney U test: Z = -2,168; p = 0,030*
Pr/F = Mann-Whitney U test: Z = -1,120; p = 0,905 Pu/F = Mann-Whitney U test: Z = -2,312; p = 0,021*
Satisfaction rate(%)

Χ ± SD

84,6 ± 22,6

68,3 ± 25,9

79,9 ± 24,3

79,9 ± 24,3

Mediana (IQR)

94,4 (80,6-100)

71,1 (48,1-92,3)

86,2 (73,3-98,5)

84,6 (73,4-98,5)

Min/Max

10,8-100

5,0-100

4,8-100

4,8-100

Pr/Pu = Mann-Whitney U test: Z = -4,470; p = 0,0001**
Pr/F = Mann-Whitney U test: Z = -1,638; p = 0,102

Kruskal-Wallis H test:
Chi-square (2) = 22,053; p = 0,00001**

Pu/F = Mann-Whitney U test: Z = -3,274; p = 0,001**

Private-Pr; Public-Pu; Factory-F*significant for p < 0,05**significant for p < 0,001

Table 2. Univariate linear regression analysis of job satisfaction and anxiety degree
GAD-7
Model Enter
R = 0,330
Private
(N = 79)

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

Standardized
Coefficients

95% CI for B
t

Sig.

Beta

Lower
Bound

Upper
Bound

R2 = 0,109 F = 9,387 df = 1 p = 0,003
(Constant)

5,577

1,178

Job satisfaction rate

(,041)

0,013

(,330)

4,734

0,000

3,232

7,923

(3,064)

0,003*

(,068)

(,014)

7,009

0,000

6,114

10,963

(4,166)

0,000*

(,103)

(,036)

5,289

0,000

2,437

5,372

(3,420)

0,001*

(,048)

(,013)

10,529

0,000

5,341

7,799

(6,971)

0,000*

(,068)

(,038)

R = 0,424 R2 = 0,180 F = 17,357 df = 1 p = 0,0001
Public
(N = 81)

(Constant)

8,539

1,218

Job satisfaction rate

(,070)

0,017

(,424)

R = 0,346 R2 = 0,120 F = 11,696 df = 1 p = 0,001
Factory
(N = 88)

(Constant)

3,905

0,738

Job satisfaction rate

(,030)

0,009

(,346)

R = 0,406 R2 = 0,165 F = 48,594 df = 1 p = 0,0001
Total
(N = 247)

(Constant)

6,570

0,624

Job satisfaction rate

(,053)

0,008

(,406)

Dependent variable: total GAD-7* significant for p < 0,05

Discussion
The present study found that anxiety was minimal (0-4) as a mean value, but as a categorical variable, significantly more prevalent in the public administration (14.5%) as compared to the other two
groups. Similar studies in the public sector show different rates. Anxiety prevalence rates of 50.1% in a
Malaysian public university staff [16], and of 28.3%

in faculty members from the USA [17] have been
found. The difference in the prevalence of this mental condition in different groups may be contributed
by the difference in job characteristics such as job
demands, job control, as well as job strain.
The groups that we selected were approximately identical in gender and age. These parameters were not included in the research, so their role
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in the investigated topic cannot be precisely determined. Our hypothesis for the obtained results is
that public jobs could increase the probability of
experiencing anxiety as a result of organizational
factors, deficiency of positive effects on well-being
providing social support, a sense of identity and
self-esteem. Probably, public sector workers were
more open and likely to speak up if they were suffering from mental health problems, and also not
given enough attention and support by the manager or company about their problems leading to
deterioration of health. The precarious work and
the feasibility of losing job in the next months as
a result of political issues and other internal and
external influences, make them more vulnerable to
anxiety symptoms. The lot of changes and instability in this country may contribute to difficulties with
the public servants despite their apparent security.
Low wages without prospective improvement as a
result of the unstable system in the country in all
public sectors also have impact as shown by other studies [4]. Also, a favorable work environment
is related to less corrupt intent for people in the
public sectors in Macedonia [18]. Work in public
institutions is related to more bureaucracy versus
innovation, long lines, strict rules, a more formal
and unfriendly environment, political pressure, the
public sector approach “this is how we always do
things”, thus being an obstacle to creativity and
representing objective source of more stress and
anxiety symptom.
The extant literature supports our results and
considerations, and presents at the same time a
new perspective on the problem. It has identified
five problems related to public sector organizations and their reputation management: politics,
consistency, charisma, uniqueness, and excellence
[19]. Anxiety might be related to job position and
its increase or decrease might be a function of job
tasks. Some of the most influential factors among
administrative employees are pressure and responsibility. Office workers are more likely to have highly
demanding jobs with little support and few resources. And, drop of control, autonomy, and support are
potential risk factors for mental health problems
[20]. Public workers’ departments are more likely to be undemocratic and to exhibit inconsistent
application of policies, procedures, and practices.
A study reported that conflict between departments and decision-making were the most important factors associated with job stress among office
workers [21]. Additionally, office workers are more
vulnerable to business restructuring and organi-

zational downsizing, resulting in lack of long-term
job security. Another study shows that employees’
working conditions such as work environment, productivity-to-salary ratio, working and rest hours,
and dietary balance, were the aspects rated as most
stressful [22].
Our results showed that working in private
and factory sector is related with low expression
of anxiety symptoms. Supposedly private workers
are not exposed to less stress, however this may
be balanced by higher motivation associated with
more sophisticated working conditions, higher salary, support, higher need of employers to satisfy and
retain their employees, and better management
and interpersonal relations as a result from this. It
may be expected that private sector employees are
selected with fewer associated illnesses that further affect mental health. Some studies confirmed
that private sector employees were observed to be
comparatively more involved in their job and maintained better mental health [23].
For manufacturing workers it is assumed that
they have fewer expectations. Besides, the routine
and repetitive physical work might reduce stress
and reasons for conflicts. Workers in jobs with high
physical demands are more exposed to higher risks
of somatic diseases, lesions and death when demands become disproportionate [24].
In our study we explored job satisfaction from its
seven aspects which include issues like: confidence
in leadership, adequate planning, pride from work,
good conditions, feeling valued, secure job, cooperative spirit, feeling trust, quality priority, support,
respect, fair salary, overall benefits, vacation, etc.
The results revealed that the private administrative
employees had high level of job satisfaction, surprisingly not different from the factory workers, followed by the highly dissatisfied public employees.
It may be assumed that the first two groups have
better organization and more specific formulation
of work tasks. Our results are consistent with other studies suggesting negative correlation between
work satisfaction level and anxiety or other mental
health problems [9]. Our linear regression analysis
confirmed the job satisfaction rate as a predictor
for variation of anxiety symptoms. Other findings
also show the protective role of work satisfaction in
administrative staff against anxiety symptoms, and
specifically, the doubled chance to develop anxiety
disorder with respondents who have a low level of
satisfaction [25].
Furthermore, the relations between meaningful work and both anxiety and stress were moder-
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ated by job satisfaction. Specifically, only people
perceiving their work as meaningful and satisfying
reported less anxiety and stress [26].
It is also assumed that work motivation is one
of the main factors that determine how often the
employee is absent. Many studies show that job
satisfaction has been found to have a major influence on job-related behaviors such as intentions to
turnover, absenteeism, and self-reported job performance [27].
Our results didn’t show a strong link between
job satisfaction and GAD-7 anxiety in the private
sector. This may be due to more optimistic perceptions and a positive work atmosphere, as well as
more friendly relations. The linear regression analysis however suggests that some deterioration of
satisfaction may result in rise of anxiety.
The job satisfaction tool may be used for regular
monitoring and evaluation of the working population for screening and prophylactic purposes.
The limitations of the study are related to the
scope, time and size of the sample. The results from
three organizations cannot be generalized. Furthermore, the cross-sectional design does not allow
for determining causality, and, other psychosocial
factors such as socioeconomic status, gender, age,
marital status, and education level, have not been
taken into account. Hence, further study on the
topic is much needed.

Conclusion
Our study demonstrated that type of work was
associated with increasing the risk of anxiety in the
workplace. The work satisfaction level of public administration employees was low, and associated
with higher rate of anxiety symptoms. There was
strong correlation between inadequacies of work
satisfaction and anxiety, with negative repercussions on work performance. There is a need to look
for solutions to increase work performance, and it
should be prime responsibility of the employer to
pay due attention to motivate the employees so as
to minimize the consequences on mental health as
well as absenteeism, and for consequent rise of efficiency and productivity. Our results may have implications for prevention programs in occupational
health.
Regular health screening in the work population allows contact with individuals suffering from
symptoms of anxiety but that are not aware of the
disease or do not have the volition to seek medical
treatment. So, timely recognition and treatment is
required.

Key points
• We found that that the prevalence of moderately severe anxiety in private, public and factory
group was 3.8 %, 14.8%, and 1.14% respectively.
• The public group was associated with higher
prevalence of anxiety symptoms and lower job satisfaction.
• Measures to improve the mental health and
working conditions in the administration and factory industries are in need to be considered.
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ОБРАЗЪТ НА ТЯЛОТО
И БАРИАТРИЧНАТА/МЕТАБОЛИТНАТА ХИРУРГИЯ
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Резюме. Пациентите със затлъстяване имат редица съпътстващи заболявания, които засягат цялостното им здраве и психическо благополучие и често водят до социална дисфункция. При тази
група пациенти бариатричната/метаболитната хирургия е едно от възможните решения на техните проблеми. Намаляването на телесното тегло води до значително подобряване на здравето, физическата активност и социалното функциониране. При тези пациенти е необходимо да се
следи динамиката на психическото състояние – преди и след операцията, както и да се отчитат
промените в образа на тялото като един от чувствителните показатели.
Ключови думи: затлъстяване, бариатрична/метаболитна хирургия, образ на тялото

BODY IMAGE AND BARIATRIC/METABOLIC SURGERY
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Abstract. The patients with obesity have various comorbid diseases that affect their overall health and
mental well-being, and often lead to social dysfunction. In this group of patients, bariatric/metabolic
surgery is one of the possible solutions to their problems. Reducing body weight leads to significant improvement in health, physical activity, and social functioning. In these patients it is necessary to monitor
the dynamics of the mental state – before and after surgery, as well as to take into account changes in
body image as one of the sensitive indicators.
Key words: obesity, bariatric/metabolic surgery, body image

Въведение
По данни на Световната здравна организация през 2008 г. в България със затлъстяване
са били 23,70% от населението над 20 години.
Прогнозата до 2030 г. е за удвояване на този дял
[1]. Затлъстяването е здравословен проблем,
изискващ комплексен терапевтичен подход,
който включва и възможността за извършване
на бариатрична/метаболитна хирургия (БМХ).
Пациентите с индекс на телесна маса (ИТМ) ≥
40 kg/m2 обикновено имат съпътстващи соматични заболявания, ограничения във функционирането и влошено качество на живот, които
повлияват психичното им състояние. Следните
показатели определят добрите резултати след

БМХ: редуциране на ИТМ до < 35 kg/m2, първоначална загуба на тегло между 20 и 30% с
последваща цялостна загуба около 50-75% от
излишното тегло след БМХ [2]. Постигането на
тези показатели води до намаляване на смъртността, дължаща се на високия сърдечно-съдов
риск (артериалната хипертония, захарния диабет и хиперлипидемията) при тази група пациенти [3].
За постигане на добри резултати непосредствено след БМХ и в дългосрочен план е важно
да бъде анализирана мотивацията на пациентите. Изследователи са набелязали полови различия: при жените мотивацията често е свързана
с външния вид (по-привлекателни, по-добро са-
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мочувствие и увереност в социалните контакти).
Мотивирането от външен фактор (свързан с работа, под натиск на член на семейството или др.)
е трудно да бъде поддържана в дългосрочен
план и тази мотивация е много „крехка” [4].

Образът на тялото
Образът на тялото представлява менталния
образ на физическото тяло (размер, форма и
външен вид) и отношението към физическото
тяло (мисли, чувства и вярвания). Образът на тялото е многоизмерна конструкция, съдържаща
възприятия, мисли и чувства, свързани с тялото
и телесните преживявания [5]. Цялостната концепция за образа на тялото включва интеграция
между отделните компоненти (перцептивни,
когнитивни, афективни и поведенчески), които
взаимно си влияят и взаимодействат [6]. Образът на тялото не се свързва само с удовлетворение или неудовлетворение от тялото, важен е
когнитивният компонент, който отразява връзката между образа на тялото и положителната или
негативната оценка [7]. Върху образа на тялото
влияние оказват и различни други фактори: пол,
възраст, раса, промени в телесно тегло и др.
Нарушението в образа на тялото отразява
погрешните възприятия от страна на индивида
за размерите на тялото като цяло и на негови отделни части, загрижеността за пропорциите на
тялото и/или неспособността за определяне на
реалистично постижим размер. Начинът на възприемане на собствените размери може да стане предпоставка за изкривяване (разлика между действителния и възприемания размер на
тялото). Степента на удовлетвореност от собственото тяло зависи и от личните нагласи спрямо размерите и теглото. Допуска се, че личните
нагласи също могат да станат причина за несъответствие между реалното и идеалното тяло [8].
Нарушенията в образа на тялото са по-чести
при жените, по-младите и хората над 70 години.
Жените описват себе си като „малко големи”, а
мъжете – като „само правилния размер“. При
жените като възможна причина за нарушения
образ на тялото е неточната им самооценка:
склонността им да надценяват височината и
да подценяват теглото си [9]. В обработката на
информацията и възприемането на образа на
тялото участва фронто-темпоралният регион на
мозъка. Според изследователи проследяването
на динамиката в оценката на образа на тялото
може да бъде един от чувствителните показатели за психичното състояние при БМХ [10].

При пациентите след БМХ образът на тялото е свързан с преживяването за благополучие,
което надхвърля традиционното разбиране
за здраве (физическо, психическо и социално
функциониране). В него се включват възможностите за избор на дейности и активности, социалната удовлетвореност, постиженията и личната удовлетвореност [11].
Негативен образ на тялото
Сред кандидатите за БМХ се отчитат високи
нива на неудовлетвореност от образа на тялото,
свързани с негативни емоционални преживявания от външния вид и многобройните здравни
проблеми, съпътстващи затлъстяването. Според едно изследване всеки пети кандидат за
БМХ посочва като основен мотивиращ фактор
за операцията опасенията си за външния си вид
[12]. За кандидатите в предоперативния период
„лошият” образ често е индикатор за дистрес и
се свързва с неадаптивни начини за справяне с
емоционалните проблеми (депресивни прояви
и ниско самочувствие) чрез прием на храна [13].
Според друго проучване кандидатите за БМХ
очакват загуба на тегло с 22-34%, която е нереалистична, и трудно могат да приемат редуциране на тегло само с 5-15%. Прекомерните очаквания за намаляване на телесното тегло стават
предпоставка за преживяване на неудовлетвореност и депресивни прояви [14].
Други изследователи също потвърждават, че
при пациентите със затлъстяване очакванията са
средната загуба на тегло да бъде 24%, като редуциране на теглото само с 18% не е приемливо
за тях, а намаляване само с 10% е разочароващо
[15]. Пациентите често имат очаквания, че след
БМХ ще настъпи значително подобряване в образа на тялото, но за част от тях дори след значителната загуба на килограми остават тревогите,
свързани с телесното тегло и образа на тялото.
В предоперативния период трябва внимателно да бъде преценено дали очакванията на
пациента са реалистични за постигане на „мечтания” образ на тялото [16], както и да бъдат
обсъдени възможностите за „разминаването”
между реалния и очаквания резултат след БМХ.
Една от възможните причини е, че кандидатите
за БМХ нерядко надценяват килограмите, които могат да загубят, в сравнение с преценката
на хирурга [17]. На фиг. 1 са представени трите
образа на тялото – преди операцията, реалното
тяло след БМХ и мечтаното тяло от кандидатите
за БМХ.

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2022, 7(2)

Фиг. 1

Нереалистичните очаквания за загуба на тег
ло повлияват върху психичното състояние [18]
поради убеждението, че само чрез загубата на
тегло могат да бъдат постигнати желаните цели
в различни области от живота. Тези очаквания
могат да станат пречка за приемане на реалност
та, да доведат за липсата на контрол върху тег
лото и неговото последващо покачване.
Възможно е желаното редуциране на телесното тегло да стане „прекалено” и да наложи
допълнителни интервенции за контуриране на
тялото (наличие на отпусната и висяща кожа),
което да бъде съпроводено с негативни преживявания. Притесненията или негативният образ
на тялото след БМХ могат да се дължат на: излишната кожа след значителното отслабване,
която води до редица ограничения (невъзможност за изпълнение на физически упражнения,
дразнене в кожните гънки, дерматит, затруднения за намирането на подходящи дрехи и др.).
Пациентите след БМХ нерядко имат нужда от
извършването на абдоминална пластика, но въпреки оперативната корекция може да продължат да съобщават за недоволство от образа на
тялото си. Друга причина за негативния образ на
тялото може да бъде свързана с „неконтурираните” зони. При едно изследване се установява,
че 23,5% от пациентите след БМХ са направили
повторна оперативна интервенция за контуриране на тялото в хода на проследяването им [19].
Значителен брой проучвания анализират
връзката между образа на тялото и хранител-
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ното поведение след БМХ. По-големите тревоги
за образа на тялото са свързани със загубата на
контрол върху храненето – преяждане и нощно
хранене. При жените се отчитат по-високи нива
на недоволство и изкривяване в образа на тялото в сравнение с мъжете. Сравнителният анализ
разкрива, че неудовлетвореността от образа на
тялото е най-силно изразена при пациентите
с ранно начало на затлъстяването [20], което
насочва към внимателно изследване на юношеството – период, в който могат да се проявят
първоначалните проблеми с образа на тялото и
хранителните нарушения с възможни последващи прояви на затлъстяване.
При някои пациенти след извършване на БМХ
страховете от възстановяване на теглото могат да
бъдат разгледани като част от проблемите в образа на тялото, което да доведе до неспазване на
препоръките по отношение на храненето и възникването на здравни проблеми в дългосрочен
план. Неудовлетвореността от образа на тялото
се свързва с множество ралични психосоциални
последици (депресия, социална тревожност и
др.) и нарушено функциониране [21].
„Преживяването, че се чувства дебел” също
може да се дължи на нарушение в образа на
тялото въпреки обективните данни, които посочват редуциране на телесното тегло [22] – с
егоцентричен (лично преживяване за затлъстяване) и алоцентричен (тялото като обект, включващ вярвания и нагласи) аспект [23]. Има пациенти, които независимо от значителната загуба
на тегло продължават да се чувстват „дебели”,
което повлиява тяхното усещане за благополучие [24]. Не са еднозначни твърденията за връзките между ИТМ и възприемането на размерите
на тялото. Според едни автори жените с по-висок ИТМ са склонни да надценяват формите си
[25], както и да са по-недоволни от своето тяло в
сравнение с мъжете [26]. Необходимо е да бъде
отчитана и стигмата в обществото спрямо хората със затлъстяване.
Позитивен образ на тялото
Още в предоперативния период фокусът не
трябва да бъде външният вид. С кандидатите за
БМХ приоритетно следва да бъде обсъждано
подобрението, което ще настъпи в цялостното
им функциониране, приемането на тялото, независимо от неговите несъвършенства, както
и полагането на грижи за него в съответствие с
нуждите му и спазването на здравословен начин
на живот [27].
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В медицинската литература е направен опит
за постигане на консенсус, че образът на тялото се подобрява след провеждане на БМХ [28],
като не трябва да се игнорират изследванията,
които не потвърждават връзка между загубата
на телесно тегло и подобряването на образа на
тялото [29].
Постигането на контрол върху храненето
след БМХ се свързва с подобрението в образа на тялото. Промяната в ИТМ може да бъде
по-чувствителен индикатор за удовлетвореността от образа на тялото от самата стойност на ИТМ
[30]. Обсъждат се и възможностите след БМХ да
се постигне „нормалният“ диапазон на ИТМ за
общата популация [31]. Обобщението разкрива,
че след БМХ се наблюдава тенденция за постигане на определени подобрения в образа на тялото, но това не означава, че ще бъдат непременно
достигнати нормите на ИТМ в популацията.
При пациентите след БМХ през първите 2
години се наблюдава чувствителна промяна в
удовлетвореността от образа на тялото, която
се свързва със степента на загубено телесно тегло [32]. Според едно проучване през втората
година след БМХ се отбелязва значимо подобрение в сексуалното функциониране и образа
на тялото при жените, докато при мъжете не се
наблюдават промени през първите четири години след БМХ [33].
Според някои автори е необходимо още в
предоперативния период с кандидатите за БМХ
да бъде обсъдена възможността за по-малко
спрямо очакваното подобрение в образа на тялото, дори и след последващите интервенции
за контуриране на тялото. Необходимо е провеждането на психообучение, което да бъде с
насоченост за по-реалистични очаквания спрямо загубата на тегло и възможните промени във
формата на тялото, ограниченията на оперативните интервенции и възможностите за контурирането на тялото [34]. С кандидатите за БМХ в
предоперативния период трябва да бъде обсъдено, че приоритет е подобряването на здравното състояние, подвижността и качеството на
живот, а не стремежът към постигане на „идеалната” форма на тялото [16].

Методики за оценка
на образа на тялото
При бариатричните пациенти се използват
различни инструменти за оценка образа на тялото, като първоначално част от тях са били
разработени за пациенти с хранителни раз-

стройства. Съществуват някои специфики при
бариатричните пациенти, които трябва да бъдат
отчитани (като излишната кожа след редуцирането на тегло, която оказва влияние върху образа на тялото, и др.).
Приложението на BIQLI (Body Image Quality of
Life Inventory) дава възможност за проучване на
връзката между образа на тялото и качеството
на живот след БМХ [32]. Въз основа на свое изследване авторите допускат, че образът на тялото оказва влияние върху отделни аспекти на психосоциалното функциониране: самочувствие,
настроение, социални взаимоотношения, хранително поведение и сексуалност [35]. Значителната загуба на тегло обичайно се свързва с
много излишна кожа, което променя образа на
тялото, съпроводено е със стрес и са възможни
трудности в приемането на новия външен вид.
За преценка на влиянието, което има излишната кожа при тази група пациенти, е разработен
SESQ (Sahlgrenska Excess Skin Questionnaire), определящ какви са възможностите за включване
в ежедневните дейности, ограниченията в подвижността, проблемите в определени зони на
тялото, дължащи се на излишната кожа, образа
на тялото, както и усещането за непривлекателност [36]. За пациентите след БМХ, които се нуждаят от оперативни интервенции за контуриране на тялото, е разработен BODY-Q (Instrument
for Weight Loss and Body Contouring Treatments).
Чрез този инструмент се прави преценка на начина, по който пациентите възприемат ефектите
от значителната загуба на тегло, промяната във
външния вид и качеството на живот. Голямото
количество излишна кожа не е само естетичен
проблем, а сериозно може да увреди цялостното функциониране и да има негативно влияние
върху образа на тялото при пациентите [37].
Съществуват скали за изследване на образа
на тялото, изработени на базата на човешки фигури или силуети, които отразяват прехода от много
слаби до много затлъстели фигури. Неудовлетвореността от размерите на тялото се измерва чрез
изчисляване на несъответствието между действителния и идеалния размер на тялото, като за
целта пациентът избира фигура или силует, който
според него най-добре отразява тези размери
[8]. Предимството на тази методика е възможността за събиране на голям обем от колективни данни, но имат и недостатъци: ограниченият
брой на представените фигури, нереалистичните
изображения на човешкото тяло, представянето
на определена етническа група и други [38].

29

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2022, 7(2)

Stunkard Scale включва девет схематични
фигури (мъжки и женски), изобразяващи индивиди с различно тегло – от слаби до затлъстели.
Скалата се счита за надеждна мярка за нивото
на затлъстяването, като фигурите отразяват сравнително точно процента на наднормено тегло и
за всяка една от тях е изчислен ИТМ. Всички фигури принадлежат към кавказката раса [39]. Резултатите от Stunkard Scale при жени, кандидати
за БМХ, разкриват, че очакванията са за много
по-фини силуети след извършването на БМХ, отколкото са клинично възможните, надценява се
загубата на тегло и се подценяват или омаловажават резултатите, които могат да бъдат постигнати по отношение на съпътстващите соматични
заболявания [17]. Изборът на силуети предоставя информация за перцептивния компонент от
образа на тялото.
Анализът на данните от човешките фигури
и силуети може да бъде полезен за отчитане на
изкривяванията във възприемането на размера
на тялото, както и за нереалните очаквания на
пациентите за загуба на тегло след БМХ. Съществуват и препоръки по отношение на разработването на силуети, които да отразяват по-големите
амплитуди, тъй като има пациенти с ИТМ, който
значително надвишава предоставения чрез силуетите. Предоставянето на „по-реални” силуети ще предложи данни за очакванията на пациентите по отношение на формата на тялото след
загубата на тегло.
Компютърните технологии дават възможност за разработване на модели на човешкото
тяло, които максимално да се доближават до реалната човешка фигура или силует. Съществуват
някои ограничения по отношение на максималното тегло, което може да бъде въведено (BMI
Visualizer на Max Planck Institute), докато при
други програми може да бъде получен реален
3D образ [40], който обаче има определена етническа принадлежност.

Заключение
Образът на тялото при бариатричните пациенти е препоръчително да се разглежда като
част от по-задълбочената оценка за качеството
на живота, при тази група. Предоперативната
оценка на образа на тялото може да спомогне за
отчитането на психопатология, която дава своето отражение върху образа на тялото. Допуска
се, че подобряването в образа на тялото след
БМХ трябва да се разглежда през призмата на
повишеното общо функциониране. При бариат-

ричните пациенти е необходимо да бъдат отчетени всички компоненти на образа на тялото и
влиянието им върху психичното състояние с оглед на планирането на комплексната грижа, осъществявана от мултидисциплинарен екип [41].
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СТАНОВИЩЕ НА СВЕТОВНАТА
ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ (СПА)

ВЪВЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИ НА ПРИНУДАТА:
КЛЮЧОВ КОМПОНЕНТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ПСИХИЧНОЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ1
Октомври, 2020 г.
Автори: Мария Родригес, Хелън Херман, Силвана Галдеризи и Джон Алън
(след консултация с Работната група и други2)
Основания
Целта на това Становище е (1) да подчертае
съществената роля на психиатрията за въвеждане на алтернативи на принудата в психичноздравното обслужване и (2) да подкрепи инициативи в тази посока за подобряване на лечението
и обслужването на психично болните. Осъзнаването на нуждата от алтернативи на принудата в
психичноздравното обслужване нараства както
сред професионалистите, така и сред хората,
преживели принуда. Съществува широко разпространено съгласие, че принудителните практики се използват прекомерно [1, 2]. Необходима е значителна работа в психичноздравния
сектор, общността и администрацията за осигуряване на хората с психични разстройства и пси-

хосоциални увреждания на достъп до висококачествени грижи и подкрепа, които да отговарят
на техните потребности и да зачитат личностите
и правата им.
Централен проблем е защитата на човешките права и обхватът, в който те се нарушават
от принудителни интервенции. Те включват
правото на: свобода, автономност, свобода от
изтезание, нечовешко или деградиращо отношение, телесен и психичен интегритет, недискриминиране, дом и семейство. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
(2006) е най-новият документ, който фиксира
тези права, тъй като те са специфично приложими към хората с увреждания, и в частност
към тези с психосоциални увреждания. Самият

World Psychiatric Association. Implementing alternatives to coercion: a key component of improving mental health
care. https://www.wpanet.org/policies (превод: Г. Ончев)
2
Това Становище е изготвено в хода на дейностите по „Програмата на СПА за въвеждане на алтернативи на
принудата в психичноздравното обслужване”, създадена в съответствие на Плана за действие на СПА за 20172020 г., одобрен от Общото събрание на СПА от м. октомври 2017 г. Тя бе ръководена от Работна група на СПА,
съпредседателствана от проф. Силвана Галдеризи (от страна на Постоянната комисия по етика на СПА) и проф.
Джон Алън (от страна на Кралския австралийски и новозеландски колеж по психиатрия), с участието на двама
членове на Съвета на потребителите на услуги и техните близки към СПА. Работата бе финансирана от Кралския
колеж и подкрепена технически от „Общността в действие”, организация за въвеждане на психичноздравни
инициативи в общността, и от Института за социални равенства на Мелбърнския университет.
1
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въпрос доколко принудителните интервенции
могат изобщо да са оправдани като част от психиатричното лечение – за защита на интересите
на самите носители на права или на друго основание – е твърде спорен [3, 4, 5]. Това Становище отчита разнообразието на гледни точки и
опит сред професионалистите, хората, преживели принуда, и техните близки.
СПА би искала да подчертае, че това Становище и призивът за действие имат пряко, важно
и навременно отношение към подобряване на
качеството на психичноздравното обслужване
във всички страни – с ниски, средни и високи
приходи. Както е описано подробно в прикачения доклад, то е разработено след консултации
с организациите членки. За СПА тези предварителни консултации и становища са начало на
по-продължителен процес, който ще изисква
трайно ангажиране на асоциациите членки,
хората, преживели принуда, семействата им и
други партньори за стимулиране и подкрепа
на въвеждането на алтернативи на принудата в
психичноздравното обслужване. Становището
бе подготвено като посока и практическа начална точка за действия с широко споделеното разбиране, че принудата се използва прекомерно
в психичноздравните системи и че въвеждането на алтернативи е ключово за осигуряването
на лечение и обслужване, които са в съгласие
с човешките права на хората с психосоциални
увреждания.

Комплексност на принудата
в психичноздравния сектор
В това Становище терминът „принуда” опис
ва различни интервенции от недоброволно
лекуване до насилствени действия и заплахи,
предприемани в хода на прилагането на лечение или относими към потенциална увреда, която един човек може да причини на себе си или
на други поради своето психично разстройство.
Практиките,
представляващи
принуда,
включват:
●● Формално задържане, ограничаващо възможността на индивида да напусне лечебното
заведение
●● Лечение без съгласие (или „недоброволно лечение”), което се отнася до всяка форма на
лечение, включително използването на психотропни медикаменти
●● Изолиране със затваряне или заключване
на някого сам в помещение

●● Ограничителни мерки, целящи да контролират физическите движения на някой, като
продължително и небезопасно обездвижване от други хора, използването на физически
средства („механично ограничаване” с колани,
вериги и др. под.) и използването на психоторопни медикаменти с основна цел контрол на
движенията („химическо ограничаване”). Забележка: химическото ограничаване НЕ включва
обоснованата употреба на медикаменти за лечебни цели.
Прилагането на принудителни практики като
изброените по-горе носи риск от вредни последици, включително травми [6, 7]. За това свидетелстват признания и свидетелства на хора, преживели принуда в психиатрични служби, техни
близки и психиатри, ангажирани с промоция
на качество на обслужването [8]. Индивидите,
които са обект на физическа принуда, са застрашени от изпитване на болка, нараняване и дори
смърт. Индивиди, които са изпитвали травми в
миналото (като домашно или сексуално насилие), са особено уязвими към принудителните практики [9]. Употребата на принудителни
мерки може да травматизира или ретравматизира пациентите, да подкопае терапевтичните
отношения и доверието в психичноздравната
система и да откаже потребителите на услуги и
близките им да търсят помощ в бъдеще. Принудата може също да травматизира и други потребители на услуги, да деморализира или да
травматизира психичноздравните работници и
допълнително да опетни образа на психиатрията като медицинска дисциплина [10].
СПА отчита сложността на прилагането на
принуда в клиничната практика. Съществуват
различни мнения сред клиницистите относно
това дали е възможно и удачно пълното премахване на употребата на принуда [11, 12].
Някои смятат, че обоснованото и ограничено
приложение на някои принудителни практики
като недоброволна хоспитализация напр. са от
съществено значение за: (1) предпазване на пациентите от нараняване на себе си или на други и (2) осигуряване на лечение на хора, чиито
психосоциални увреждания могат да им попречат да вземат решения относно своето лечение. Други са на мнение, че елиминирането е
възможно, ако се създадат такива системи на
обслужване, ориентирани към възстановяване,
които да са в състояние да не допускат крайни
кризисни състояния като гореописаните. Нагласите в обществото и законите също играят

33

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2022, 7(2)

съществена роля в регулирането на недоброволното настаняване и лечение в психичноздравното обслужване.
Основен проблем е дали е възможно без недоброволно лечение да се отговори на потребностите на някои пациенти като тези със суицидни намерения или с намерения да наранят
други, ако те отказват лечение. Други проблеми
включват конкуриращите се права и сегашното състояние на психичноздравните системи. В
много части на света здравните служби се срещат със системни предизвикателства и бариери
като висок натиск, недофинансиране, липса на
психичноздравни специалисти и крайно оскъден
клиничен персонал, който да е обучен и опитен
в грижите за хора с психичноздравни проблеми.
На много места няма нито достъп до обслужване, нито професионална подкрепа за близките,
които се грижат за болния, а наличните служби
и ресурси не могат да отговорят на базисни стандарти на обслужване.
Прекомерната употреба на принуда в психичноздравното обслужване се случва както в
страните с ниски и средни, така и в тези с високи приходи. Във всички тях съществуват разнообразни социални, културни и икономически бариери пред въвеждането на висококачествени
алтернативи, независимо от нивото на финансиране. Въпреки тези бариери обаче в някои страни се правят важни стъпки за въвеждане на алтернативи на принудата и на психичноздравно
лечение и обслужване, основано на човешките
права, включително на места с оскъдни материални ресурси. (Пример е инициативата „Качество на правата” в публичната здравна система в
щата Гуджарат, Индия.) Моделите на професионално практикуване, нагласите на работещите в
системата към обслужването и устройството на
службите могат да играят улесняваща или възпираща роля за намаляване на принудата.

Призив на СПА за действие
СПА се застъпва за практически подход към
въвеждане на осъществими алтернативи на
принудата. Обратното поставя в риск хората,
които имат нужда от лечение, особено когато
стигмата и дискриминацията спрямо психичните разстройства водят до страх, изключване,
сензационно медийно отразяване и политизация на усилията да се преустановят принудителните практики.
Съществуват значително и нарастващо количество данни в подкрепа на въвеждането на

алтернативи на принудата [13]. Налице са изследователски резултати и препоръки за възможностите за въвеждането им в различни социални
и културни условия и в страни с различни приходи. Тези алтернативи са съобразени с правата
на хората с психични разстройства и свързани с
тях увреждания, без да намаляват достъпа им до
обслужване или да увеличават риска за тяхната
безопасност или тази на персонала.
СПА призовава психиатрите, доставчиците
на услуги и авторите на здравни политики да:
●● Отчитат наличните доказателства за алтернативи на принудата (като „Безопасно отделение”, „Шест ключови стратегии”, „политика на
отворени врати” и Инициатива за качество на
правата на СЗО) и да се учат от опита на тези,
които са постигнали промяна. Настоящото становище е свързано с изчерпателен списък на
източници и описания на примерни инициативи.
●● Идентифицират алтернативите, които могат реалистично да бъдат въвеждани.
●● Предприемат активни стъпки за работа
с партньори за разработване и въвеждане на
алтернативи на принудата в предоставянето на
психичноздравно обслужване, които да са основани на доказателства. Важността на сътрудничеството на психиатрите с другите участници в
процеса е залегнала и в препоръките на СПА за
добри практики при работа с потребителите на
услуги и техните близки. Тези препоръки са част
от етичните декларации на СПА [14].

Перспективата
СПА би искала да подчертае, че въвеждането на алтернативи на принудата е съществен
компонент от един по-общ преход в психичноздравния сектор към системи на обслужване,
ориентирани към възстановяване. Лечението
и грижите, ориентирани към възстановяване,
изискват не само зачитане на човешките права
и ангажиране на потребителите на услуги в процеса, но и реализирането на права чрез разумни пътища към непринудително обслужване.
Това изисква внимание към всички важни етапи
по този път – превенция, ранни интервенции и
континюитет на обслужването отвъд клиничните условия – за предоставянето на интегрирани и персонализирани грижи, за постигане на
възможно най-добри терапевтични резултати,
утвърждаване на правата и стимулиране на възстановяването на хората с психични разстройства и психосоциални увреждания.
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СПА препоръчва програма за непрекъсната
работа в подкрепа на следните промени:

Промени в предоставянето
на лечение и услуги
Психиатрите като лидери в сектора и всички
други участници в лечението и обслужването
имат важна роля за стимулиране на такива промени, които да позволяват:
1. Здравните служби, предоставящи лечение и грижи, да правят преглед на съществуващите доказателства и успешни опити другаде,
за да идентифицират, адаптират и въвеждат непринудителни и травматично щадящи практики
като описаните „Безопасно отделение”, „Шест
ключови стратегии”, „политика на отворени врати” и Инициатива за качество на правата на СЗО.
2. Здравните мениджъри и обучителите да
работят заедно за подготовката на целия персонал, ангажиран в психичноздравното обслужване, за предоставяне на висококачествено и непринудително лечение и грижи.
3. Доставчиците на психичноздравни услуги да информират и обучават своя персонал в
прилагането на предварително волеизявление
и подкрепено вземане на решение, за да могат
потребителите на услугите да правят информирани избори за своето лечение и обслужване.
4. Доставчиците на психичноздравни услуги
да използват ресурси, основани на доказателства, за въвеждане на непринудителни практики и за подобряване на качеството на обслужване. Например ресурсите на Инициативата за
качество на правата на СЗО са апробирани в
страни с различни нива на приходи и са пригодени за употреба от различни участници в процеса като доставчици на услуги, индвидиуално
практикуващи професионалисти и национални
организации.

Здравнополитически промени
Психиатрите имат важна роля в убеждаването на авторите на здравни политики:
1. Да дадат приоритет на работата по въвеждане на алтернативи на принудата в психичноздравното обслужване и да го възприемат като
индикатор за качество на психичноздравните
служби. Това включва и отделяне на адекватно
количество средства за въвеждането.
2. Да работят с лечебните заведения за изграждане на публична база данни за честотата
и продължителността на недоброволното наста-

няване и лечение и на изолирането и ограничителните мерки, използвани в психичноздравните служби.
3. Да дадат приоритет на ранните интервенции в хода на един епизод на психична болест.
Това има съществено значение за избягване на
ситуации, в които е необходима принуда.
Психиатрите имат също така ключова роля за
генерирането на политическа воля, разработването на политики на основата на доказателства,
споделянето на опит с колеги от други области
и за въвличането на потребителите на услуги и
техните близки в правенето на здравни политики за практични и ефективни мерки, съобразени
с опита на преживелите принуда.

Промени в културата и нагласите
на службите
Психиатрите следва да работят:
1. Със здравните институции като правителствени органи, лечебни заведения, професионални организации и обучителни институции за
промяна в професионалните, секторните и обществените норми, съпътстващи използването
на принуда в психичноздравните служби.
2. С други психичноздравни професионалисти и автори на здравни политики за повишаване
на осведомеността за налични алтернативи и за
рисковете, свързани с използването на принудителни практики, както и за по-добро разбиране
на обстоятелствата, при които се прилага принуда. По-специално близките на потребителите на
психичноздравни услуги имат нужда от повече
знания в тази област.
3. Заедно с психичноздравните професионалисти, авторите на здравни политики и медиите
за намаляване на стигмата и дискриминацията
спрямо хората с психични болести. Стигмата се
подхранва от погрешния възглед, че широката
употреба на принудителни практики е необходима за обществената безопасност, и оказва неправомерен натиск на доставчиците на услуги за
прекомерно използване на принуда.
4. С лечебните заведения за установяване на
култура на участие, в която смисленото въвличане на потребителите на психичноздравни услуги
и техните близки е правило, когато става въпрос
за вземане на решения.

Научни изследвания
1. Научните институции и спонсориращите
организации следва да приоритизират разра-
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ботването и апробирането на алтернативи на
принудата, подходящи за различни условия,
включително такива с напълно различни източници на финансиране [1, 2].
2. Изследователите следва да се стремят да
контекстуализират съществуващите ресурси, да
обогатяват базата от данни и да допринасят за
по-доброто разбиране на бариерите, подкрепящите фактори и последиците от промяната.
3. Изследователите следва да ангажират
потребителите на психичноздравни услуги и
техните близки, както и хората, преживели принуда, да представят своите възгледи, което е
условие за успешното развитие и оценяване на
психичноздравно обслужване без упражняване
на принуда.
4. В допълнение към изследването на психичноздравните служби научните институции и
спонсориращите организации следва да се насочат и към неформалната принуда в семейството
и на публични места в селищата като заключване в гаражи, клетки, „молитвени лагери” или
„места за превъзпитаване”, които са сериозен
проблем, особено в страни с неразвито психиатрично обслужване. Необходима е повече работа за намиране на ефикасните методи за елиминиране на подобни практики.

Източници на СПА
СПА подкрепя психичноздравните професионалисти и техните организации за въвеждане на алтернативи на принудата [13]. Досега СПА
е създала следните източници в партньорство с
Кралския австралийски и новозеландски колеж
по психиатрия и с други организации членки:
●● „Въвеждане на алтернативи на принудата в психичноздравното обслужване“ – Tази
основополагаща книга от Работната група към
СПА описва новостите в практиката, научните
изследвания и международните правни стандарти относно принудата в психичноздравните служби с цел подпомагане на психиатрите и
другите психичноздравни професионалисти в
тяхните усилия за подобряване на качеството
и безопасността на психичноздравните служби
и за установяване на разумни алтернативи на
принудата по места.
●● „Въвеждане на алтернативи на принудата: примери от практиката“ (предстои да бъде
публикувана скоро) – Описание на три случая, в
които се постига напредък в различни условия,
включващи различни геополитически райони и
страни с ниски и средни приходи.

ɤ Кампо Абиерто, Колумбия – пример за въвеждане на алтернативи на принудата в едно
лечебно заведение
ɤɤ„Качество на правата” в Гуджарат (Индия)
– пример за въвеждане на алтернативи на
принудата в един щат
ɤ Към елиминиране на принудата в Австралия и Нова Зеландия – пример за въвеждане на алтернативи на принудата на национално ниво.
Всички тези източници са достъпни на сайта на СПА (https://www.wpanet.org/).
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //
CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY
„НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СМЪРТТА” НА З. ФРОЙД (1915)1
Вторият фактор, на който отдавам днешното ни охлаждане към някога чудния и близък ни свят, е промяната в досегашното ни
отношение към смъртта.
Това отношение далеч не е недвусмислено. На всеки слушател ние, разбира се, сме
готови да обясняваме, че смъртта е необходим изход от живота, че всеки дължи на
природата една смърт и трябва да очаква
да плати дълга си – накратко, че смъртта е
естествена, неотменима и неизбежна. В реалността обаче сме свикнали да се държим
така, сякаш нещата са по-различни. Проявяваме категорична тенденция да държим
смъртта настрани, да я изключим от живота. Опитваме да я потулим; на немски дори
имаме израз: „да мислиш за нещо, като че
ли е мъртво”. Това се отнася, разбира се, за
собствената ни смърт. Наистина не е възможно да си представим собствената смърт;
когато и да се опитаме да го сторим, все усещаме, че всъщност присъстваме като зрители. Затова психоаналитичната школа се
осмелява да твърди, че дълбоко в себе си никой не вярва в собствената си смърт, или,
казано по друг начин, че в несъзнаваното си
всеки е убеден в своето безсмъртие.
Когато става дума за чуждата смърт, цивилизованият човек внимателно избягва да
говори за нея пред някой, който е застрашен. Само децата не зачитат тази забрана;
те безсрамно се заплашват взаимно с възможността да умрат и дори стигат дотам
да го правят и с някой, когото обичат, като
напр.: „Мила мамо, когато умреш, аз ще сторя това и това”. Цивилизованият възрастен
едва ли би приел с лекота мисълта за смърт
та на друг, без да изглежда коравосърдечен
или зъл за самия себе си – освен, разбира се,
1

Freud S. Thoughts for the times on war and death. II. Our attitude towards death. In: The standard edition
of the complete psychological work by Sigmund Freud (transl. & gen. ed. J. Strachey). London: Hogarth
Press, 1957, vol. XIV (1914-1916), 289-300 (превод: Г. Ончев).
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ако не се занимава със смъртта професионално като лекар или юрист например. Още
по-малко пък той би си позволил да мисли за
смъртта на другия, ако тя го облагодетелства
с нещо като свобода, собственост или позиция. Тази наша чувствителност, естествено,
не може да предотврати смъртта, а когато
тя настъпи, винаги сме дълбоко и донякъде
неочаквано потресени. По навик свързваме
смъртта с непредвидена причина, като инцидент, болест, инфекция, напреднала възраст, и с това издаваме своята нагласа да
сведем смъртта от необходимост до случайно събитие. Спонтанно настъпилата смърт
ни поразява като нещо крайно ужасно.
Спрямо конкретния починал човек имаме
специално отношение – едва ли не нещо като
възхищение за това, че се е справил с много
трудна задача. Преустановяваме критиките
си към него, подминаваме грешките му, обявяваме, че “de mortuis nil nisi bon”, и считаме
за уместно да изтъкваме най-благоприятното за паметта му в речите на погребението
или върху надгробния камък. Зачитането на
мъртвите, които в крайна сметка вече не се
нуждаят от него, за нас е по-важно от истината и определено – за повечето от нас –
по-важно от зачитането на живите.
Към културно приетото обичайно отношение към смъртта следва да се добави и пълният ни срив, когато тя отнеме някой, когото
обичаме – родител, партньор в брака, брат,
сестра, дете или близък приятел. Полагаме
своите надежди, желания и удоволствия в
гроба с него, неутешими сме и не можем да
запълним празнотата, която е оставил. Държим се като древни магьосници, които умират, когато обичаните от тях хора умират.
Това отношение към смъртта има силно
влияние върху живота ни. Той става мизерен и безинтересен, когато най-високият
залог на живеенето, самият живот, не може
да бъде рискуван. Той е плитък и кух като
американски флирт, при който от самото
начало е ясно, че нищо няма да се случи – за
разлика от континенталната любовна връзка, в която и двамата партньори са постоянно ангажирани със сериозните последици
от нея. Емоционалната ни свързаност и непоносимата сила на мъката не допускат да
се излагаме прекалено на опасности. Опасни, но поносими начинания са изкуствени-
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те полети, експедиции до далечни страни
или експериментиране с експлозиви. Ние
се парализираме при мисълта кой ще заеме
мястото на сина в сърцето на майката, на
съпруга в това на съпругата или на бащата в това на децата, когато дойде гибелта.
Така тенденцията да изключваме смъртта
от нашите житейски планове води до отказ и от други неща. Мотото на Ханзейския
съюз е било: “Navigare necesse est, vivere non
necesse.” („Да се плава през морето е задължително, да се живее – не.”)
Неизбежен резултат от това е търсенето в
света на литературата и изкуствата на компенсация за изгубеното в живота. Там можем да намерим герои, които знаят как да
умират – и дори да убиват. И само там може
да бъде изпълнено условието, което прави
възможно нашето помирение със смъртта, а
именно запазване на живота невредим при
всички превратности през него. Защото е
наистина жалко в реалността да загубиш играта (живота) с един грешен ход, както при
шах, но с тази разлика, че нямаш възможност за втора игра, за реванш. В сферата на
художественото въображение обаче намираме множество животи. Можем да умрем заедно с героя, с който се идентифицираме, да
го надживеем и да умрем отново безопасно
с друг герой. Очевидно е, че войната помита
конвенционалната нагласа към смъртта. Тя
не може повече да бъде отричана и ние сме
принудени да вярваме в нея. Хората наистина умират, и вече не един по един, а по много, често десетки хиляди на ден. И смъртта
вече не е случайност. Все още може да изглежда въпрос на случайност кого ще уцели
куршумът, но втори куршум може да удари
оцелелия от първия и така натрупването на
смърти слага край на впечатлението за случайност. Животът отново е станал интересен
и изпълнен със съдържание.
Тук следва да се прави разграничение
между двете групи – тези, които рискуват
живота си на фронта, и тези, които са в домовете си и тръпнат в очакване да загубят
свой близък от рани, болест или инфекция.
Без съмнение би било твърде интересно да
се проследи психологичната промяна при
бойците, но аз знам много малко за това. Затова трябва да се ограничим с втората група, към която принадлежим. Вече споменах,
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че според мене объркването и парализата, от
които страдаме, са по същество обусловени
от невъзможността да поддържаме предишното си отношение към смъртта, без да сме
намерили ново. Психологичното изследване
на две други нагласи към смъртта може да
ни помогне да намерим новото отношение –
едната е тази, която приписваме на първобитния, праисторическия човек, а другата
е тази, която съществува все още във всеки
от нас, но остава скрита в по-дълбоките слоеве на психичния ни живот и невидима за
съзнанието.
Отношението на праисторическия човек
към смъртта ни е достъпно само чрез подразбирания и тълкувания, но аз смятам, че
те са достатъчни, за да стигнем до достоверни изводи.
Първобитният човек е имал забележително отношение към смъртта, далеч не
последователно и всъщност доста противоречиво. От една страна, той е приемал смъртта сериозно, разпознавайки я като край на
живота, а от друга, я отричал. Това противоречие е възникнало от обстоятелството, че
е имал радикално различна нагласа спрямо
смъртта на другите, на непознати или врагове, в сравнение с нагласата спрямо своята
собствена смърт. Той не е имал нищо против смъртта на друг – тя е означавала изтребването на някой, когото е мразел, а за
това първобитният човек не е имал никакви
скрупули. Несъмнено той е бил същество,
завладяно от страсти, по-жестоко и злостно
от останалите животни. Обичал е да убива
и реално е убивал. Инстинктът, за който се
счита, че възпира другите животни от убиване и изяждане на представители на собствения си вид, не му е бил присъщ.
Затова първобитната история на човечеството е изпълнена с убийства. И до днес
историята на света, която децата ни учат в
училище, е по същество поредица от убийства на хора и народи. Смътното чувство за
вина, преследващо човечеството от праисторически времена и кондензирано в някои
религии в доктрината за първичния грях,
се дължи вероятно на кръвната вина, която си е навлякъл праисторическият човек.
2
3

Вж. „Тотем и табу”, есе IV.
Ibid., есе II.
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В моята книга „Тотем и табу” (1912-13) опитах, следвайки податките на Робертсън
Смит, Аткинсън и Чарлз Дарвин, да установя природата на тази първична вина, за
което бях улеснен от днешната християнска
доктрина. Ако Синът Божи е трябвало да
жертва живота си, за да освободи човечеството от първичния грях, то по закона „зъб за
зъб”, или отплатата на подобно с подобно,
този грях следва да е бил убийство. Нищо
друго не би могло да изисква жертвата на
живот като изкупление. И тъй като първичният грях е престъпление срещу Отеца Бог,
първичното престъпление на човечеството
трябва да е било отцеубийство, убийството
на бащата на примитивната човешка орда,
запомненият образ на когото по-късно е бил
обожествен2.
Собствената смърт за първобитния човек е била със сигурност така немислима и
невъзможна, както е и за нас днес. Понякога обаче противоположните му нагласи към
смъртта се сблъскват една с друга и влизат
в конфликт, който има далечни последици.
Това се случва, когато умира някой близък,
като жена, дете или приятел, когото той несъмнено е обичал така, както и ние обичаме
близките си – защото любовта няма как да
е много по-млада от страстта да убиваш. В
болката си тогава той е проумявал, че всеки
може да умре, макар цялото му същество да
се е бунтувало срещу това узнаване, защото
всеки обичан починал близък е бил в крайна
сметка част от обичания му Аз. Но от друга
страна, смъртта го е удовлетворявала, защото във всеки обичан човек е имало и нещо
от непознатия. Амбивалентността, която и
до днес ръководи емоционалните ни отношения с тези, които най-много обичаме, със
сигурност е имала много по-широко влияние
в първобитните времена. Така обичаните
мъртви са били също и врагове, и непознати, предизвикващи известна враждебност.3
Някои философи твърдят, че интелектуалната загадка, която представлява смъртта
за първобитния човек, го е подтикнала към
размишляване и това е началото на мисловното му развитие. Струва ми се, че в случая
философите мислят прекалено философски
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и не отдават дължимото на първичните мотиви. Поради това бих ограничил и коригирал техните твърдения. Според мене първобитният човек е триумфирал над трупа на
посечения си враг, без да измъчва ума си с
енигмата за живота и смъртта. Това, което
отпушва търсаческия дух у него, не е интелектуалната енигма, а конфликтът на чувствата при смъртта на някой, който е едновременно обичан и чужд и мразен. Първата
рожба на този конфликт е психологията.
Човекът не е могъл повече да държи смъртта на разстояние, защото е опитал вкуса ѝ�
в болката си по умрелите, но не е могъл и да
я възприеме изцяло поради невъзможността да си представи собствената смърт. Така
той стига до компромис: признава факта на
собствената си смърт, но не и значението ѝ�
на пълно изтриване от света – нещо, за което
той няма нищо против, когато става дума за
смъртта на врага му. Тъкмо край мъртвото
тяло на някой, обичан от него, той открива
духовното, а смесицата от чувството за вина
от доволството от чуждата смърт и скръбта
превръща новооткритото в зли демони. Промените, предизвикани от осъзнаването на
смъртта, водят до разделяне на индивида на
тяло и душа (първоначално няколко душѝ� ).
По този начин неговият поток на мислене
тече успоредно с процеса на физическа дезинтеграция. Трайният спомен за смъртта
става основа за допускане на други форми
на съществуване и му дава идеята за форма
на живот след очевидната смърт.
Тези последователни съществувания пър
воначално са само придатки към явното съществуване, прекъснато от смъртта – сенчести, изпразнени от съдържание, нищожни,
измислени. Уместно е да си припомним отговора на духа на Ахил към Одисей:
„Жив, с боговете наравно преди те почитахме ние,
всички ахейци, а днес над покойници властно царуваш,
та затова от смъртта си не се огорчавай,
Ахиле.”
Рекох така, и веднага отвърна ми той със
словата:
„О, Одисее чутовен, не ме утешавай в
смъртта ми.
4
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Бих предпочел като ратай в чужбина на
друг да робувам
в служба на някой бедняк, без имот и без
ниви останал,
вместо над цялата гмеж от покойници тук
да царувам.”4
Или, както е във въздействащата и горчива пародия на Хайне:
„И най-дребният еснаф от Швабско
е много по-щастлив от мен,
сина Пелеев, мъртвия герой,
принц на сенките в отвъдното.”
Едва по-късно религиите успяват да
представят живота след смъртта като
по-привлекателен и истински, свеждайки
живота, приключил със смърт, до подготовка за него. Съвсем логично след това животът се разширява към миналото с формирането на идеята за по-ранни съществувания,
мигриране на душите и прераждания – все с
цел да се отнеме на смъртта смисъла ѝ� като
край на живота. Тук е ранният произход на
онова отричане на смъртта, което нарекохме
„културно прието обичайно отношение”.
Край трупа на обичания човек се пораждат не само доктрината за душата, вярата в
безсмъртието и силното чувство за вина, но
и най-ранните етични заповеди. Първата и
най-важна забрана на пробуждащото се съзнание е „Не убивай”. Тя възниква като реакция срещу доволството на омразата, скрита зад скръбта по мъртвите, които са били
обичани, и постепенно се пренася и върху
непознати, които не са обичани, и накрая
дори върху враговете.
Това последно пренасяне на заповедта
вече не се спазва от цивилизования човек.
Когато приключат свирепите битки на сегашната война, всеки от победните бойци
ще се завърне с радост в дома си при своята съпруга и своите деца, необезпокояван от
мисли за убитите от него. Струва си да се
отбележи, че оцелелите примитивни раси,
които са безспорно по-близо до първобитния
човек от нас, имат по-различно отношение
в подобни случаи, или поне са имали, преди
да попаднат под влиянието на цивилизацията. Диваци като австралийските аборигени,
бушмените или жителите на Огнена земя да-

„Одисей”, песен XI: 484-491 (превод на български: Г. Батаклиев).
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лече не са само безмилостни убийци. Когато се завръщат победоносно от битка, те не
стъпват в селата и не докосват жените си,
докато не изкупят вината си за извършените от тях убийства чрез покаяния, които са
обикновено продължителни и ритуално еднообразни. Това, разбира се, лесно би могло
да се отдаде на суеверие: дивакът се страхува от отмъстителните духове на убитите.
Но духовете на убитите врагове не са нищо
друго освен гузна съвест за пролятата кръв.
Така зад суеверието е скрита нотка на етична чувствителност, която е загубена при нас,
цивилизованите хора.5
Лицемерите, които предпочитат да вярват, че нашата природа е чужда на всичко
долно и зло, несъмнено няма да пропуснат
да използват ранната поява и настойчивостта на забраната за убийство като основание за успокояващи изводи относно силата
на етичните импулси, заложени у нас. За
съжаление, този аргумент е убедително доказателство за противоположния възглед.
Толкова силна забрана може да бъде бъде
насочена само към еднакво силен импулс.
Това, което човек не желае, не е нужно да
бъде забранявано,6 то се изключва автоматично. Самото ударение върху заповедта „Не
убивай” е сигурен знак, че произхождаме
от безкрайна поредица поколения на убийци, чиято страст за убиване е била в кръвта
им така, както вероятно е и при нас днес.
Етичните домогвания на човечеството, чиято сила и важност не бива ни най-малко да
подценяваме, са придобивани бавно в хода
на човешката история, за да се превърнат –
за съжаление, в твърде различна степен – в
качества на съвременния човек.
Нека оставим сега първобитния човек и
да се обърнем към несъзнаваното в психичния ни живот. Тук зависим изцяло от психоаналитичния метод на изследване, единствения, който стига до такива дълбочини.
Какво е, да се запитаме, нашето отношение
към проблема за смъртта? Отговорът следва
да бъде: точно същото като това на първобитния човек. В това отношение (както и в
много други) човекът от праисторическото
време е оцелял непроменен в несъзнаваното
5
6

ни. Несъзнаваното ни не вярва в смъртта и
се държи така, все едно е безсмъртно. Това,
което наричаме „несъзнавано” – най-дълбоките пластове на умовете ни, населени с инстинктивни импулси – не знае какво е зло,
не признава откази и в него противоречията
стоят едно до друго безконфликтно. Поради това то не знае за собствената си смърт,
защото тя може да носи само негативно съдържание. В инстинктите ни следователно
няма нищо, което да съответства на вярата
в смъртта. Това може дори да е тайната на
героизма. Рационалната основа на героизма
почива на съждението, че собственият личен
живот не е така ценен, колкото са някои абстрактни и общи каузи. По-чест според мене
обаче е инстинктивният импулсивен героизъм, който е чужд на подобни основания и
пренебрегва опасностите в духа на приказката на Анценгрубер за Щайнклопферханс:
„Нищо не може да ми се случи”. Или пък тези
основания служат само за преодоляване на
колебанията, които могат да задържат героичната реакция, идваща от несъзнаваното.
Страхът от смъртта пък, който ни владее
по-често, отколкото си даваме сметка, е вторичен и обикновено продукт на чувството за
вина.
От друга страна, ние признаваме смърт
та за непознати и врагове и им я пожелаваме с готовността и непоколебимостта на
първобитния човек. Тук има наистина една
разлика, която е съществена за реалния живот. Нашето несъзнавано не извършва убийството, то само мисли за него и го пожелава.
Би било обаче грешка да обезценяваме напълно психичната реалност при съпоставяне
с фактическата реалност. Тя е достатъчно
значима сама по себе си. В несъзнаваните
си импулси ние ежедневно и дори ежечасно
премахваме някой, който ни се е изпречил,
обидил или наранил. Изразът „Дявол да го
вземе!”, който така често се употребява при
шеговит гняв, означава всъщност „Смъртта
да го вземе!”, и е сериозно и мощно желание
за смърт в несъзнаваното. Несъзнаваното ни
би убило дори за дреболии; подобно на атинския закон на Дракон то не познава друго
наказание за престъпление освен смъртта.

Вж. „Тотем и табу” (1912-1913).
Вж. брилянтния аргумент на Фрейзър, цитиран в „Тотем и табу”.
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И в това има известен смисъл, защото всеки
удар по нашия мощен и автократичен Аз е в
крайна сметка престъпление против суверена (lèse-majesté).
Така че, ако трябва да бъдем съдени според несъзнаваните си импулсивни желания,
ние сме като първобитните хора – банда
убийци. За щастие, тези желания не притежават мощта, която са имали в първобитните времена,7 иначе човечеството отдавна би
загинало.
Заради подобни твърдения психоанализата по правило не среща доверие сред лаиците. Те ги отхвърлят като клевети, които се
опровергавали от съзнавания опит, и умело
подминават бледите знаци, чрез които дори
несъзнаваното може да се подчини на съзнаваното. Затова е удачно да изтъкнем, че
немалко мислители, които няма как да са
повлияни от психоанализата, са обвинявали
неизречените ни мисли за тяхната готовност
да премахнат всичко по пътя си, без да обръщат внимание на забраната за убийство.
От многото примери ще избера един, който е
станал нарицателен:
В „Дядо Горио” Балзак споменава един
пасаж от трудовете на Ж.-Ж. Русо, в който авторът пита читателя какво би сторил,
ако можеше – без да напуска Париж, и разбира се, без да бъде разкрит – да убие един
стар мандарин в Пекин само с мисълта си,
от което би получил огромно богатство. Русо
отбелязва, че не би заложил много на живота на китайския благородник. Фразата “Tuer
son mandarin” („Да убиеш своя мандарин”) е
станала пословична за тази тайна готовност,
присъща и на съвременния човек.
Съществуват и немалко цинични шеги и
анекдоти, които разкриват същата тенденция, като например думите на един съпруг:
„Ако някой от нас умре, аз ще се преместя
в Париж”. Подобни цинични шеги не биха
били възможни, ако не съдържаха непризната истина, която не би била допусната
при изразяване по сериозен и неприкрит начин. А при закачките, както е добре известно, можем да си позволим да изречем дори
истината.
Както и при първобитния човек, в несъзнаваното ни понякога се сблъскват две
7

Вж. „Тотем и табу”, есе IV.
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противоположни отношения към смъртта:
едното, което я признава за край на живота, и другото, което я отрича като нереална. Случва се същото, както и в древните
времена. Смъртта или рискът от смърт на
някой, когото обичаме (родител, партньор в
брака, брат, сестра, дете или скъп приятел),
засяга, от една страна, наши вътрешни
притежания, съставни части на Аза ни, а
от друга – отчасти непознати и дори врагове. С много малки изключения най-нежната
и интимна обич обичайно е придружавана
от малка доза враждебност, която може да
събуди несъзнавано пожелание за смърт.
Днес обаче този конфликт, предизвикан от
амбивалентност, не води до доктрината за
душата и до възникване на етиката, както
в миналото, а до невроза, която ни позволява да имаме по-дълбок поглед и върху нормалния психичен живот. Колко често лекарите, практикуващи психоанализа, срещат
прекомерна загриженост за здравето на
близки или напълно неоправдани самообвинения след смъртта на обичан човек. Изследването на подобни феномени не оставя
у тях съмнение за обхвата и значението на
несъзнаваните пожелания за смърт.
Лаикът изпитва необикновен ужас пред
възможността за подобни чувства и приема своето възмущение за правомерно основание да не вярва в твърденията на психоанализата. Според мене, погрешно. Тук
липсва каквото и да е обезценяване на чувството на обич. Наистина такова съчетаване на обич и омраза изглежда непонятно за
ума и чувствата. Чрез тази двойка противоположности обаче Природата съумява да
запази обичта жива и свежа, като удържа
омразата, надничаща зад нея. Би могло да
се каже, че дължим най-благородните си
чувства на реакцията спрямо враждебния
импулс, който долавяме у себе си.
Да обобщим: нашето несъзнавано е точно толкова недостъпно за идеята за собствената ни смърт и точно толкова убийствено
настроено към непознати и разделено (или
амбивалентно) към тези, които обичаме,
колкото и при първобитния човек. Но в културно приетото обичайно отношение към
смъртта сме се придвижили много повече.
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Лесно може да се види как войната нарушава тази дихотомия. Тя сваля по-късните наслоявания на цивилизацията и оголва
първичния човек у всеки от нас. Тя ни принуждава да бъдем отново герои, които не
вярват в собствената си смъртност, бележи
непознатите като врагове, чиято смърт е
заслужена или желана, и ни кара да игнорираме смъртта на тези, които обичаме. Но
войната не може да бъде забранена. Докато условията на съществуване в различните страни са толкова различни и взаимното отвращение е така насилническо, войни
задължително ще има. Тогава възниква въпросът: Не трябва ли ние да отстъпим и да
се приспособим към войната? Не трябва ли
да признаем, че в нашето цивилизационно отношение към смъртта психологично
надскачаме себе си, и не трябва ли да се
обърнем назад и да разпознаем истината?
Няма ли да е по-добре да отдадем на смърт
та дължимото място в реалността и в наши-
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те мисли и да изложим на открито повече
от несъзнаваното ни отношение към нея,
което досега така внимателно потискаме?
Това едва ли е напредък към по-високото и
по-скоро е донякъде крачка назад – регрес,
но поне има предимството да зачита повече
истината и да прави живота отново по-поносим. Да се понася животът, в крайна
сметка е първото ни задължение като живи
същества. Илюзията е безполезна, ако прави това по-трудно.
Да си припомним старата фраза: Si vis
pacem, para bellum. Ако искаш мир, готви
се за война.
В духа на казаното можем да я променим: Si vis vitam, para mortem. Ако искаш да
живееш, готви се за смъртта.

Текстовете в рубриката са
подбор на главния редактор.

44

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2022, 7(2)

ЕХО / ECHOES

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО МЕДИЙНИТЕ ИЗЯВИ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЧНА
АСОЦИАЦИЯ1

Медиите са мощно средство, което може да бъде
използвано за промяна на негативните нагласи както
към хората с психична болест, така и към професионалистите от помагащите професии. Като че ли психиатрите, сред останалите професионалисти, са изложени в най-голяма степен на риск от стигматизиране. В
същото време поради позицията си в йерархията на медицинския модел на обслужване и
властта, с която разполагат, те могат лесно да се превърнат в източник на стигматизиращи
и дискриминационни практики.
За да се избегнат подобни рискове в контакти с медиите, както и за да се използват
средствата за масово осведомяване по позитивен начин, БПА прие следното становище за
медийните изяви на членовете си:
●● да е ясно чия позиция изразява психиатърът – своя собствена или на съсловната организация;
●● да предоставят информация в рамките на своята компетентност и разбираемо за широката публика;
●● да бъдат защитници на хората с психична болест и да не уронват достойнството им,
както и достойнството на професията;
●● да спазват принципа за поверителността на информацията, получена от пациенти, и по
никакъв начин да не я разгласяват (цялата или части от нея);
●● да отчитат ефекта на твърденията си върху представите на обществото за професията
и пациентите;
●● да се въздържат от сензационни съобщения;
●● да не се произнасят в медиите относно предполагаема психопатология на трети страни
и да не правят интерпретации на случаи извън контекста;
●● да предоставят резултати от проучвания едва когато представяните данни са общоприети от експертите и самото представяне би послужило за благото на пациентите.
Управителен съвет на БПА 2002 г.
Бюлетин на БПА 2003; 11(3/4): 26-27.
1

Текстът на Становището първоначално е приет от Софийското психиатрично общество на 28.02.2002 г.
и е предложен за обсъждане и приемане от БПА. Управителният съвет на БПА утвърждава предложения
текст и го разпространява като становище на Асоциацията.
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НОВИ КНИГИ // NEW BOOKS

ОТЗИВ
за монографията НЕВРОРАЗВИТИЙНИ РАЗСТРОЙСТВА В ДЕТСКАТА
И ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ от доц. Димитър Терзиев,
Варна: Стено, 2022, ISBN 978-619-241-192-3, стр. 127.
Книгата на доц. Терзиев обхваща особено значим проблем на детската психиатрия. Групата невроразвитий� ни
разстрой� ства е предизвикателство дори за опитни детски
психиатри, но посланието на автора не е само към професионалистите. Той� дава ценна информация и за близките
на болните деца и юноши.
В рамките на 127 страници, стегнато и фокусирано авторът разглежда поредица от теми. Сред тях са общите и
класификационните аспекти на невроразвитий� ните разстрой� ства. Особен ракурс по темата е главата „За децата и
различните деца”. Тук доц. Терзиев анализира ситуацията
на родителите, които имат „различно дете”, и особено динамиката на техните нагласи.
В достатъчен обем са проследени интелектуалният дефицит, разстрой� ствата от аутистичния спектър, езиковите
и обучителните разстрой� ства, както и разстрой� ството с дефицит на вниманието и/или хиперактивност. Подчертана
заслуга на книгата е разнообразието от клинични случаи,
които илюстрират дългогодишния опит на доц. Терзиев.
Не е пренебрегната и ролята на формиращата се личност в
развитието на разстрой� ството.
В заключението на книгата по един неповторим философски начин е анализирана ролята на родителя, кой� то се посвещава на своето дете с проблем, но не трябва да
се превръща в доживотна патерица, а да потърси път към
максималната автономност на поколението си.
Оригиналният подход на тази многоаспектна книга се
състои и в това, че от една страна, тя е насочена към професионалистите (психиатри, детски психиатри, психолози, логопеди, общопрактикуващи лекари), но от друга, има
насоченост и към родителите на деца с проблеми.
Препоръчвам без колебание тази книга за всички професионалисти в областта на психичното здраве, и особено
на тези, които са посветили усилията си на детското психично здраве.
проф. д-р Петър Маринов, дмн
email: petmarinov@abv.bg
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ПОДГОТВЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА НАУЧНО МЕДИЦИНСКО ИЗДАНИЕ
Научният продукт представлява създадено или адаптирано ново знание. Научният текст трябва да е резултат от внимателно
обмисляне и преценка на всеки детайл от изложението. Представянето на научна информация предполага строга логичност и
последователност, стегнат и точен изказ, обективно констатиране на фактите; убедителна аргументация. Яснотата на израза е приоритет.
Научното изложение се характеризира със специфични изисквания за структурно-композиционно оформяне на различните жанрови
форми (статия, обзор, описание на случай, резюме).
Приемат се за публикуване: оригинални статии, обзори, клинични случаи, реферати, рецензии, кратки научни съобщения (писма до
редактора и др.). Първите три жанра са обект на рецензиране (със стандартизирани формуляри), а останалите подлежат на експертна
преценка от страна на редколегията.
Заглавието на всеки научен труд, независимо от жанровата му определеност, трябва да привлича вниманието, да е разбираемо,
кратко, точно – то представя предмета на изследването. За допълнителна информативност може да се оформи подзаглавие.
Резюмето съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването – цел/предмет, използвана методика, главни резултати
и изводи. Разпространява се и чрез вторични информационни издания (бази данни), т.е. трябва да носи основните елементи от научния
принос. То не трябва да съдържа цитати и илюстративен материал, нито абревиатури, които могат да се избегнат.
Ключовите думи се използват за тематично категоризиране на статията в базите данни и за съответно търсене при справки.
Задача на автора е да предложи в синтетичен вид най-значимите понятия от своя труд. Ключовите думи за всеки вид публикация са
между 3 и 8 на брой, като могат да бъдат единични думи или кратки словосъчетания, общоприети в конкретната област на познание.
ОРИГИНАЛНА СТАТИЯ
Оригиналните научни статии задължително разглеждат собствен материал по обстойно описана методика. Форматът Въведение/
увод + цел – Материал и методи – Резултати – Обсъждане – Изводи/заключение има нормативен характер.
Увод. Основната му функция е да даде отговор на въпросите: какви са мотивите за провеждане на изследването и каква е
непосредствената му цел. Спомагателни функции: да даде основни сведения, нужни за разбиране на статията; кратък обзор на подобни
изследвания на други автори; връзка със сходни проблеми; предназначение; оценка на значението на проблема.
Mатериал и методи. В този раздел се назовават характеристиките на изследваните групи – отговаря ли изследваният материал на
поставената цел на проучването; анализират се начинът на селекция – критерии за включване/изключване, техниката на рандомизация;
обсъжда се съпоставимостта на сравняваните групи; обяснява се използваният метод като подходящ за поставената цел, посочват се
статистическите методи, декларира се спазването на етичните правила.
Резултати. Този раздел трябва да съдържа всички резултати и само резултатите. Текстът се допълва от илюстративен материал
– снимки, диаграми, таблици. От автора се очаква да прецени обективността или субективността на резултатите, както и дали те дават
отговор на поставените въпроси. Да се избягва дублирането на информация (едни и същи данни, представени като таблица и фигура; в
текста и в илюстрация).
Обсъждане. Интерпретират се данните и тяхното значение, разглеждат се проблеми с използваните методи/техники, сравняват
се сходства и различия с други студии от литературната справка, извежда се приносът на резултатите за осветляване на поставения
проблем. Обсъждат се противоречия, нерешени въпроси, нежелани явления, неочаквани резултати, съмнения, алтернативни
интерпретации и хипотези, статистически разлики, ограничения на проучването. Данните са обобщават. Необходимо е да се избягват:
недоказани твърдения, преувеличаване значимостта на данните, отклоняващи се/периферни въпроси, атаки към други студии и автори
или тяхното безкритично преразказване, емоционални призиви към читателя.
Заключение. Резюмира основните резултати и прави изводи от изследването.
НАУЧЕН ОБЗОР
Обобщава съдържанието на известен брой източници, посветени на една тема за определен период. Обсъждането на автори и
текстове трябва да е съобразено с тематичната и проблемна релевантност към целта на изследването. Предназначението му е да
разгледа опита, актуалното състояние и тенденциите по даден проблем, аргументирано да се оцени материалът и да се предложат
конкретни, практически използваеми изводи и препоръки. Очаква се логично свързано, последователно изложение, без да се преразказват
механично източниците. Подзаглавията са тематични.
ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ (КАЗУИСТИКА)
Клиничните случаи съдържат „Въведение“, „Описание на клиничния случай“, „Обсъждане“ и „Изводи“. Има разширена обзорна
част, за да се аргументира значимостта на описвания случай. Не е приемлив телеграфният стил – препис от История на заболяването.
КРАТКИТЕ НАУЧНИ ЖАНРОВЕ следват приблизително структурата на оригиналната статия.
ПИСМАТА ДО РЕДАКТОРА обсъждат критично научен проблем, нерешен към момента, или дискутират друга публикация.
СПИСЪКЪТ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ, поместен в края на работата, трябва да обхваща само тези публикации, които
действително са използвани и са необходими, за да се очертае основата, върху която се гради изследването. Да не се предлага
изобилие на литература за сметка на нейната актуалност. Да се минимизира автоцитирането. Настойчиво се препоръчва цитирането
(познаването) и на български източници.
Цитиранията на библиографските източници в текста се обозначават с цифри в квадратни скоби по реда на появата им.
Библиографията се подрежда по реда на поява на източниците в текста. Изписването на всеки източник е на нов ред с арабска номерация.
Данните се оформят по следния начин:
– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), номер на
книжката (брой) в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 2019, 27(1):197-201.
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– Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори.
Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In:
Handbook of Kidney Transplantation. 6th ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.
– Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов Й.
Системни васкулити. С., Мед. и физк., 2019, 8-11.
– При цитиране на електронни публикации, ползвани от интернет, към авторите и заглавието се добавя и линк към публикацията
заедно с датата, на която тя е била достъпна.
Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато авторите са повече от трима,
след името на третия се пише „и др.“ (за латиница – „et al.“). При преводни непериодични издания се посочват още оригиналният език на
публикацията и преводачът. При цитиране на български източници под изписването на източника на кирилица същият се изписва и на
латиница, като заглавието се превежда на английски, а имената на авторите и на изданията или издателствата се траслитерират (напр.
Bulg. sp. psihiatr. или Med. fizk.).
ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ
Авторите трябва да гарантират, че представят за публикуване собствени разработки, а ако са използвали чужди данни и/или текст,
това е посочено чрез цитиране. Съблюдава се стриктното спазване на авторското право – текстове с над 10% дословно повторение на
чужда публикация се връщат за преработка.
Повторното публикуване на един и същ научен труд в периодично издание е допустимо само под формата на вторична публикация,
отразяваща данните на първичната, на която изрично се позовава. Кореспондиращият автор декларира, че материалът не е публикуван
досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява, и не е предложен за публикация другаде.
Всички изследователи, които имат принос към концепцията и изпълнението на научното изследване, следва да бъдат посочени като
съавтори. Отговорният автор има грижата те да са одобрили окончателния вариант на представяния за публикуване труд, както и да са
запознати с критичните бележки и препоръките за корекция от рецензирането.
Към лица или институции, които са допринесли интелектуално или са оказали техническа, материална или финансова помощ и др.,
авторите могат да отправят благодарност в края на текста. Когато авторите са повече от трима, конкретният принос на всеки съавтор
следва да бъде посочен.
Авторите носят отговорност за съдържанието на публикациите. Представените материали и описаните в тях изследвания следва
да съответстват на утвърдените етични стандарти относно провеждането на клинични и/или експериментални проучвания с хора
(декларацията от Хелзинки) и опитни животни. Не трябва да се споменават пациенти с техните имена, инициали или да се предоставя
снимков материал, на който те могат да бъдат разпознати.
Задължително е декларирането на конфликт на интереси или липса на такъв, както и отсъствие или наличие на финансова
обвързаност на изследването и провеждащите го институции.
СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА
Всички представени данни трябва да бъдат анализирани статистически. Статистическите методи трябва да се описват достатъчно
подробно, така че информираният читател, който има достъп до оригиналните данни, да може да провери представените резултати.
Резултатите трябва да се представят количествено (когато е възможно) чрез подходящи променливи – напр. медиана и диапазон (или
персентили) за непараметрични данни, или средна стойност ± стандартна грешка, стандартно отклонение (или доверителни интервали)
за нормално разпределени данни.
Да се избягва използването единствено на р-стойности при проверката на хипотези, тъй като този подход не дава достатъчно
количествена информация. Желателно е да се посочват точните р-стойности, заедно с подходящите доверителни интервали.
Броят на измерванията (обемът на извадката) задължително се посочва и се обосновава начинът на изчисляването. Опишете
процедурите за рандомизация, ако има такива.
Трябва да се посочат статистическите програми, с които е извършен анализът, както и тяхната версия. Използваните статистически
термини, съкращения, символи следва да се дефинират еднозначно.
ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ
Всяка статия започва със заглавие (без съкращения), имена на авторите (без посочване на академични и други титли), тяхната
месторабота, обозначена с цифров индекс, резюме, ключови думи – на български и на английски език.
Кореспондиращият автор посочва свои данни за контакт (електронен адрес, по желание – пощенски адрес и телефон).
Обем (приблизителен) на предлаганите публикации:
Вид публикация

Брой думи в основния текст

Брой думи в резюмето

Брой референции

Оригинална статия

2500-5000

200-300

30

Обзор

3000-6000

100-200

50

Клиничен случай

1000-3000

100-200

20

Кратко научно съобщение, реферат, рецензия

500-1000

–

10

Приемат се файлове на програма MS Word. Няма специфични изисквания за размер и вид на шрифта, разстояние между редовете,
полета и друго оформление.
Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се поставя на съответните места в текста със заглавия и легенди на български
език. Заглавията на фигурите не трябва да са включени в изображението. Необходимо е снимките да бъдат с добро качество (поне 300
dpi) и подходящ формат (.jpg, .tif, .png). Таблиците трябва да бъдат предоставени във формат, който може да се редактира, а не като
изображения.
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Използваните в текста специфични съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование.
Мерните единици следва да са по системата SI.
Използвайте само стандартни съкращения, като в заглавието и резюмето те трябва да се избягват. В текста на публикацията при
първо използване на съкращението пълният термин трябва да бъде представен.
Материалите се изпращат на e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
PREPARING A PAPER FOR A MEDICAL SCIENCE JOURNAL
A scientific product represents a newly produced or adapted knowledge. The scientific text is meant to be a result of careful consideration
and evaluation of all details of the report. Presentation of scientific information is supposed to have strict consistency and sequence, a concise and
exact wording, objective assertion of facts; convincing argumentation. Clearness of wording is a priority. The scientific report is characterized by
specific requirements for the structural-compositional appearance of different genre types (article, review, case report, abstract).
The following are accepted for publishing: original articles, reviews, clinical case reports, reference papers, book reviews, short communication papers (letters to editor, etc.). The first three genres are subject to peer review (with standardized forms), and the rest are submitted to expert
evaluation on behalf of the editorship.
Title of a scientific paper, irrespective of its genre determination, should attract the attention, be understandable, short, and exact – it represents the study object. A subtitle can be prepared for extended informativeness.
Abstract contains the specific features of the study in a concise manner – aim/subject matter, methods used, main results and findings. It is
distributed also through secondary informational titles (data bases), i.e. it should include the main elements of the scientific contribution. It should
not contain either citation or illustrative material, or abbreviations, which can be precluded.
Key words are used for topical categorization of a paper in data bases and related search in inquiries. The objective of the author is to
propose the most significant concepts of his work in a synthetic manner. Key words to any kind of publication range between 3 and 8; they can be
single words or short word-groups, which are commonly accepted in the specific area of knowledge.
ORIGINAL ARTICLE
Original scientific articles necessarily review a unique material according to thoroughly described methods. The format of Introduction/preface
+objective – Materials and Methods – Results – Discussion – Findings/Conclusion is of a normative character.
Preface. Its main function is to provide answer of the following questions: what are the rationales to perform the study and what is its direct
aim. Auxiliary functions: preface gives the main information that is required to understand the article; a short review of similar studies performed by
other authors; relation to similar problems; the intended purpose; an assessment of the significance of the topic.
Materials and Methods. In this section, the characteristics of studied groups are specified – showing the correspondence of the study material
to the set objective of the study; the method of selection – criteria for inclusion/exclusion, and technique of randomization, are analyzed; the comparability of compared groups is discussed; the used method is explained as being appropriate for the set objective, statistical methods are shown
and the compliance with ethical standards is declared.
Results. This section contains all the results and nothing more than the results. The text is supplemented with illustrative material – pictures,
charts, and tables. The author is expected to assess the objectivity or subjectivity of the results as well as whether they answer the preset questions. Avoidance of doubled information (the same data is presented as table or figure; within the text and with an illustration) is required.
Discussion. Data and its significance are interpreted; the issues of the used methods/techniques are reviewed; similarities and differences
with other studies from literature references are compared; the contribution of results in the clarification of a set problem is depicted. Contradictions, unsolved questions, undesired events, unexpected results, doubts, alternative interpretations and hypotheses, statistical differences, and
limitations of the study are discussed. Data is summarized. Avoidance of the following is required: unproven statements, exaggeration of the data
significance, diverging/peripheral questions, attacking and non-critical retelling of other studies and authors, and emotional appeals to readers.
Conclusion: The main results are resumed and the conclusions based on the study are shown.
SCIENTIFIC REVIEW
It summarizes the contents of a number of sources dedicated to a single subject during a defined period of time. Discussion of authors and
text should be in compliance with the thematic and problematic relevancy to the study aim. It is intended to review the experience, current state
and trends in a given problem, asses the material by an argued manner and suggest the specific, practicable conclusions and recommendations.
A logically linked, consistent narration, without mechanically retelling the sources, is expected. Subtitles are thematic.
CLINICAL CASE REPORT (CASUISTRY)
Clinical Case Reports consists of Introduction, Clinical Case Description, Discussion and Conclusions. An extended review section is used to
demonstrate the significance of the presented case. The telegraphic style with duplication of a case history, is unacceptable.
SHORT COMMUNICATION GENRES follow approximately the structure of an original article.
LETTERS TO EDITOR discuss a scientific issue, which is unsolved at the time, in a critical manner or consider other papers.
THE LIST OF LITERATURE REFERENCES at the end of the work has to embrace only the publications virtually used and required to delineate the basis, on which the study is designed. Avoid presenting abundant references at the account of their up-to-dateness. Minimize self-citation.
Citing (familiarity with) Bulgarian sources is strongly recommended, too.
Citation of bibliographic references within the text is designated by numbers in square brackets following the order of appearance. Bibliog-
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raphy is arranged following the order of appearance of the sources within the text. Each source is written in a new line, with an Arabic number.
Sources are structured in the following manner:
– Articles: Author(s). The article title. Journal title (abbreviated under the Index Мedicus), year, volume, number (issue) in round brackets, papers (from-to). Example: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 2019,
27(1):197-201.
– Papers from an edited book: Author(s). Title. In: The edited book title. Edition number, editors. Place of publication (city), publishing house,
year of publication, pages (from-to). Example: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney Transplantation. 6th ed.
G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.
– Books. Author(s). Title. Place of publication (city), publishing house, year of publication, pages (from-to). Example: Sheytanov Y. Systemic
Vasculitis. Sofia, Medicina i Fizkultura, 2019, 8-11.
– Citation format for electronic resources available on the Internet includes also the publication URL and the date you accessed the resource
online, besides author(s) and article title.
In cases of not more than three authors, their surnames followed by their initials (without periods) are written. In cases of more than three
authors, “et al.” is written after the name of the third author. For translated books, also the original book language and the translator are written.
When citing Bulgarian sources, below its Cyrillic writing the source should be presented also in Latin, with the title translated in English, while the
names of the authors and the journals or publishers should be transliterated (e.g., Bulg. sp. psihiatr. or Med fizk.).
ETHICAL NORMS IN PUBLISHING
Authors must warrant that they submit for publication their own studies and in case different author‘s data and/or text are used, these are
specified by citations. Strict adherence to copyright issues is maintained – texts including more than 10% of literal replication of different publication
are returned for reprocessing.
A secondary publishing of the same science paper in a periodical is allowable only in the form of a secondary publication reflecting the data
from an original publication, which is explicitly quoted. Corresponding author declares that the material has not been published previously, except
in the form of an abstract for a scientific event, and has not been submitted to other journal.
All researchers contributing to the concept and fulfillment of the scientific study should be listed as co-authors. The corresponding author
must ensure that they have approved the final variant of the paper submitted for publication and have been informed on the critical notes and
recommendations for correction following peer review.
In the end of the paper, authors can express acknowledgements to individuals or authorities providing intellectual contributions or a material
or financial support. When the authors are more than three persons, the specific contribution of each c-author should be stated.
Authors assume the responsibility for the contents of their publications. Presented papers and the studies described in them should comply
with the established ethical standards on performance of the clinical and/or experimental studies on human subjects (the Helsinki Declaration) and
experimental animals. Patients must not be referred by names and initials and images, on which they can be identified, must not be presented.
Declaring conflict of interests, or lack of such conflict as well as absence or presence of financial association of study and the institutions
performing it, is obligatory.
STATISTICAL PROCESSING
Statistical methods must be described sufficiently so the informed reader with access to original data can check the presented results. The
results must be presented quantitatively (if possible) by appropriate indicators for the measurement error or uncertainty (e.g., confidence intervals).
Avoid using only p-values in the verification of a hypothesis since this approach does not generate sufficient quantitative information. Quoting the
correct p-values in addition to the appropriate confidence intervals is desirable.
The number of measurements (sample size) is mandatorily given and the method of calculation is justified.
Statistical programs for the performance of analysis must be described. The used statistical terms, abbreviations and symbols should be
defined unambiguously.
TECHNICAL LAYOUT
An article starts with the title (without abbreviations), the names of authors (without academic or other titles), their workplaces designated by
numeric indices, abstract, key words.
Corresponding author shows contact data (e-mail, optionally – postal address and telephone).
Volume (approximately) of submitted papers:
Type of publication

Word count in the main text

Word count in the abstract

Number of references

Original article

2500-5000

200-300

30

Review

3000-6000

100-200

50

Clinical case report

1000-3000

100-200

20

Short communication, reference paper, review

500-1000

–

10

MS Word files are acceptable. No specific requirements on the font size and type, spacing, margins and other formatting are defined.
Illustrative material (tables, figures, images) is positioned at the corresponding places within the text with captions and legends. Captions of
figures must not be shown within the image. Images with good quality (at least 300 dpi) and appropriate file format (.jpg, tif, .png) are required.
Tables must be presented in an editable format rather than as images.
Specific abbreviations used in the text are introduced in round brackets with the first appearance of the entire designation.
Measurement units should follow the SI system.
Manuscripts should be sent to the e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com
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