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На първи юли 1922 г. „психиатрическото” 
отделение на Александровска болница е тран-
сформирано в Клиника по неврология и психи-
атрия, която става клинична база на новосъзда-
дената Катедра по нервни болести и психиатрия. 
На същия ден са назначени избраните преди 
това на Факултетен съвет руски професори ими-
гранти Николай Михайлович Попов (1860-1939) 
и Алексей Ерастович Янишевский (1873-1936) и 
Катедрата започва реално да функционира. Пър-
вият ѝ ръководител проф. Н. М. Попов е и дирек-
тор на Невро-психиатричната клиника (както 
най-често е наричана), която през 1923 г. се раз-
деля на неврологична – с директор проф. А. Е. 
Янишевский, и психиатрична – с директор проф. 
Попов, въпреки че общото название „невро-пси-
хиатрична” неофициално се запазва дълго вре-
ме. Първият випуск от 100 студенти, започнали 
обучението си по медицина на 10.04.1918 г. в 
новоразкрития през 1917 г. Медицински факул-
тет на Софийския университет (СУ), стига през 
1923 г. до пети курс, когато трябва да изучават 
„нервни и душевни болести” – както е назована 
дисциплината в първата учебна програма на Фа-
култета [1]. И така, вече 99 випуска лекари. Това 
е началото на университетското преподаване по 
неврология и психиатрия у нас.

1 В този институт с нарочно султанско ирадé единствено българските студенти по медицина са били идентифи-
цирани според своята националност – като българи, а не само като поданици на Османската империя.

То не стъпва на пуста територия. Още преди 
създаването на първото българско висше ме-
дицинско училище признаването на дипломите 
на завършили в Европа лекари е ставало с из-
пит пред комисия в Александровска болница, 
назначавана от Върховния медицински съвет, 
а български лекари са преподавали в чужди 
медицински висши училища – като д-р Христо 
Стамболски, професор по анатомия във Висшия 
медицински институт в Галатасарай, Цариград1, 
и немалко други. Психиатричното отделение, 
едно от трите основни отделения от основава-
нето на болницата през 1884 г., се превръща в 
люлка на българската психиатрия, където се раз-
гръща интензивна диагностично-лечебна, екс-
пертна и изследователска дейност. През 1904 
г. старшият лекар на отделението д-р Стефан 
Данаджиев (1866-1943) въвежда „опреснител-
ни курсове” по нервни и психични болести за 
лекари. Може да се каже, че следдипломното 
обучение в Александровска болница предхожда 
студентското в Медицинския факултет. Някои от 
първите управители на националната болница 
и от членовете на Върховния медицински съвет, 
които полагат основите на санитарното дело, 
здравеопазването и медицинското обучение у 
нас и са сред строителите на Третата българска 
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държава, са били психиатри или са имали отно-
шение към организацията на психиатричното 
обслужване [2, 3]. Такива са д-р Йордан Брадел, 
д-р Петър Протич (практикувал психиатрия в 
Румъния), първият управител на Александров-
ска болница д-р Асен Шишманов, първият стар-
ши лекар на отделението (1884-1901) и един от 
първите управители на болницата д-р Димитър 
Калевич (1845-1922), участник в Руско-турската 
и Сръбско-българската война, д-р Димитър Мол-
лов, д-р Сава Мирков, д-р Георги Вълкович, д-р 
Марин Русев, д-р Стефан Ватев.

В края на XIX и началото на XX в. в психиа-
тричното отделение на Александровска болница 
работят още д-р А. Головина (първата българка 
дипломиран лекар), д-р Г. Паяков, д-р И. Мос-
ков, д-р П. Михайлов, д-р Д. Владов (1873-1917), 
д-р Д. Бараков (1877-1923) и други, като клинич-
ният стандарт е на европейско равнище, а на-
учната ориентация е подчертано хуманистична. 
Сред тях изпъква д-р Димитър Владов, изтък-
нат поборник в македонското освободително 
движение и участник във войните за национал-
но обединение, който публикува през 1911 г. в 
Париж като монография своята защитена през 
1908 г. докторска теза „Убийството в психич-
ната патология” [4], която получава награда от 
Френската академия по медицина. Заслужава да 
се отбележи и деонтологичната уредба на пси-
хиатричното лечение с „Общи правила за отг-
ледването на душевно болните” (с приложение) 
и „Правила за приемането и изписването на ду-
шевно болните из лечебните заведения” от 1885 
г., както и с по-късния „Правилник за отгледва-
нето на душевно болните” (1905), докато в ред 
страни от Западна Европа регламентация на (не)
добровол ното хоспитализиране и изписване се 
въвежда едва през 30-те години на XX век.

От 1901 г. психиатричното отделение на 
Александровска болница е ръководено от д-р 
Стефан Данаджиев (1866-1943), специализирал 
през 90-те години на XIX в. при R. von Krafft-Ebing, 
автор на над 100 статии и студии върху клинич-
ната и съдебната психиатрия [5], организацията 
на психиатричното обслужване [6] (включител-
но по време на война), ролята на биоритмите 
за психопатологията и върху други теми. Д-р Да-
наджиев е считан за основоположник на българ-

2 Достъпна в дигиталната библиотека „Българска психиатрична книжнина” – http://cml1.mu-sofia.bg/digp/.
3 Ibidem.

ската психиатрия. Той 
е член на Виенското 
общество по психиа-
трия и действителен 
член на Българското 
книжовно дружество 
(по-късно БАН). През 
1932 г. основава със 
свои средства фонд 
към БАН (77 800 лв., 
които до края на 30-те 
години се капитализи-
рат до 100 000 лв.) за 
годишно отличаване 

на най-добра публикация в областта на психиа-
трията. От този фонд през 40-те години са разда-
дени три награди: една на д-р Петко Димитров 
за труда му „Новото лечение на шизофренията с 
инсулин и кардиазол”2 и две на д-р Никола Шип-
ковенски за трудовете му „Увод в биопсихоло-
гията на убийството”3 и „Проб леми на детската 
психопатология”. След 1951 г. следите на фонда 
се губят. Със свое решение от 1969 г. Софийски-
ят клон на Научното дружество по неврология 
и психиатрия предлага на БАН да възстанови 
фонда, а на Софийската община – да наименова 
Градския психиатричен диспансер „Д-р Стефан 
Данаджиев”. И двете предложения остават без 
отговор.

Към времето на основаването на Меди-
цинския факултет Данаджиев е безспорно 
най-подготвеният български психиатър за 
евентуален бъдещ ръководител на Катедрата 
по нервни болести и психиатрия. Той обаче ре-
шава да оттегли своята кандидатура в полза на 
хабилитираните руски преподаватели – реше-
ние странно и неразгадаемо от гледната точка 
на кариеризма и интригантството. Данаджиев 
е писал стихове и е превеждал поезия. През 
1937 г. д-р Г. Узунов се свързва с него от име-
то на тогавашния Комитет за защита на мира 
и въпреки идеологическите различия между 
двамата Данаджиев дава категорично съгла-
сие името му да бъде включено в апела на све-
товни психиатри против войната.

Материалните условия в Клиниката са били 
тягостно мизерни. Тя се е помещавала в едно-
етажна нехигиенична постройка в градинката 
пред сградата на сегашната клиника, в която 

Д-р Стефан Данаджиев 
(1866-1943)
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за професорите и асистентите е отделена една 
стая за общ кабинет. Първите избрани асис-
тенти са д-р Никола Кръстников (1880-1936), 
д-р Елена Шеханова (1893-1962), първата жена 
университетски преподавател по психиатрия 
у нас, д-р Никола Каракашев, д-р Никола Боев 
и д-р Райна Иванова-Христова, за кратко и д-р 
Димитър Бараков и д-р Унтерберг. Проф. Н. М. 
Попов, професор по психиатрия и невроло-
гия от Казанския, Варшавския и Одеския уни-
верситет, ръководи Катедрата и Клиниката по 
психиатрия до 1934 г. Той е автор на трудове, 
посветени на шизофрения (един от малцината 
по това време, който пише за „лeчими форми” 
на шизофрения), прогресивна парализа, мала-
риотерапия и епилепсия, както и на социалната 
психопатология – интерпретирайки Октомврий-
ската революция като психотична епидемия. 
Той въвежда малариотерапията у нас през 1926 
г. Първият учебник по психиатрия е „Основи на 
общата психопатология” от 1923 г., сборник с 
неговите лекции в Казанския университет, пре-
веден на български от Шеханова под редакция-
та на Кръстников.

Акад. Узунов споделя свои спомени за пър-
вия професор по психиатрия у нас от студентски-
те си години: 

„Докато Янишевски ми изглеждаше като 
„херувим”, слязъл в ада, Попов ми приличаше 
на „патриарх”. Възрастен човек с брада и тъмни 
очила, с неособено висок ръст, твърде немощен 
за възрастта си, той говореше спокойно, тихо, 
често слагаше ръката си на рамото или главата 
на болните.

… С държанието си, с осанката си, с цяла-
та си обаятелна личност той доминираше над 
всички. И нещо много важно, което искам да 
подчертая. Въпреки повечето часове, отделени 
за психиатрия, в сравнение със сегашното, 
нетърпящо критика положение, професорът не 
се стремеше като в прокрустово ложе да помести 
целия учебен курс. Той четеше клинични лекции. 
Най-много време отделяше на шизофренията, 
подлагаше на фин клиничен анализ десетки 
случаи, обръщаше изключително внимание на 
диференциалната диагноза. Винаги влагаше 
нещо ново, така че лекциите му не бяха 
шаблонни...

… Проф. Н. М. Попов разрешаваше болните 
да се връзват само в изключителни случаи. При 
визитация беше много интересно отношение-
то на болните към този стар и немощен човек. 

Като че ли всеки от 
болните се стреме-
ше да се докосне до 
него, някои му казва-
ха „дядо”, целуваха 
му ръка, коленичеха 
пред него. Около него 
всичко затихваше. Та-
кова беше обаянието 
от неговата личност 
даже и за душевно 
болните. Разбира се, 
имаше болни с по-
мрачение на съзна-

нието (делири, аменции) или в кататонна въз-
буда или ступор, с които контактът беше труден, 
но професорът еднакво се спираше при всички, 
правеше опит да ги изведе от това състояние и 
нерядко повтаряше: „Не пренебрегвайте болни-
те. Те може би ще ви запомнят!” [7].

След проф. Попов ръководител на Катедра-
та (1934-1936) е доц. Никола Кръстников (1880-
1936), автор на оригинални теоретични концеп-

ции („психон”), на 
трудове върху нев-
розите и терапията с 
кислород и на моди-
фицирана психотера-
певтична техника, на-
речена репродукция 
на патогенни афек-
тивни изживявания, 
получил признание и 
в чужбина [8]. Заедно 
с Кинкел, Шуманов и 
Казанджиев основа-
ват през 1921 г. Бъл-
гарско психологично 

дружество, което провежда сбирките си в един-
ствения кабинет за преподавателите в Универ-
ситетската клиника на Александровска болница. 
Бил е личен познат и приятел с общественици и 
творци като Найчо Цанов, Тодор Влайков, Иван 
Вазов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Асен Зла-
таров и други. Неуморно пише и пледира за 
построяване на нова солидна и модерна пси-
хиатрична клиника – кауза, за която страстно и 
без оглед на личните си интереси са се борили 
психиатрите от Александровска болница тогава, 
най-упорито Данаджиев, Шеханова и Кръстни-
ков. Новата сграда, в която са разположени се-
гашните клиники по неврология и психиатрия, е 

Проф. Николай Михайлович 
Попов (1854-1939)

Доц. Никола Кръстников 
(1880-1936)
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построена през 1938-1940 г. по модел на Мюн-
хенската психиатрия и е била от най-модерните 
и благоустроени за времето си.

На прием в Университета за удостояването на 
Цар Борис III с „Доктор хонорис кауза” Кръстни-
ков използвал повода да настоява пред него за 
отпускане на средства за строеж на нова психи-
атрична клиника. Познавайки го като руски въз-
питаник и славянофил, монархът му отговорил 
на руски: „Денги нет”. Достойният лекар и инте-
лектуалец не се сдържал да коригира падежна-
та форма: „Денег нет, Ваше величество!”. Царят 
рязко се отдалечил [9]. Доц. Кръстников умира 
преждевременно от изтощение по време на 
подготовката на Всеславянски конгрес в София.

Ръководител на Катедрата от 1936 до 1940 г. 
е проф. Андрея Сахатчиев, рентгенолог, а препо-
даването се води основно от доц. Никола Боев. 
По това време в Клиниката и Катедрата работи 
доц. Христо Петров (1901-1944), автор на задъл-
бочени клинични анализи в областта на общата 
психопатология [10], кататонията, екзогенните 
фактори при шизофрения, както и на уникално 
проучване върху феномена глосолалия у сектата 
на петдесетниците [11], което може да се счита 
за основополагащо на транскултуралното на-
правление в българската психиатрия. В условия 
на нищета той поставя началото на провеждане 
на физиологични и психологични научни екс-
перименти. Заедно с проф. А. Пенчев въвежда 
електроконвулсивната терапия и прави първия 
електрошок у нас през 1942 г. в Клиниката в 
Александровска болница. Заедно с д-р Гоце Тен-
чов въвежда и електроенцефалографията. През 
30-те години привлича първите хирурзи за нев-
рохирургията у нас и участва в първите опера-
ции. Разностранността на интересите и размахът 
на изследователската му дейност са показателни 
за широтата на научните дирения [12, 13], холис-
тичния подход, липсата на догматичност и евро-
пейското самочувствие у отците на българската 
психиатрия.

Доц. Христо Петров загива на 10.01.1944 г. 
при бомбардировките на съюзническата авиа-
ция над София в двора на Александровска болни-
ца заедно с колегите си д-р Весела Василева, д-р 
Иван Иванов, д-р Асен Карадимов, д-р Димитър 
Попов и д-р Илия Топалов и немалко пациенти. 
Гибелта му прекъсва живота на най-обещава-
щия по онова време български академичен пси-

хиатър. В резултат на 
разрушенията тогава 
са унищожени и огро-
мна част от архивите 
на катедрите и клини-
ките в Александров-
ска болница. По това 
време асистенти в Ка-
тедрата са още д-р Ва-
сил Зеленодръвски, 
д-р Георги Узунов, д-р 
Никола Шипковенски, 
д-р Филип Филипов, 
д-р Димитър Даска-

лов, д-р Йордан Китов, д-р Борис Маринов, д-р 
Златко Спасов.

От 1940 до 1944 г. ръководител на Катедра-
та е проф. Ангел Пенчев (1894-1975), невролог 
и психиатър и невроморфолог със световно 
признати приноси в областта на интоксика-
циите и други екзогенни влияния върху ЦНС. 
След емигрирането си в САЩ през 50-те години 
проф. Пенчев продължава своите изследвания 
и е автор на огромен раздел (563 страници и 
278 илюстрации) от том 13 на световно из-
вестния Handbuch по специална патологична 
анатомия и хистология на нервната система 
на Springer (1958). През 40-те години проф. 

Пенчев е радетел за 
строителство на нови 
стационари с невро-
логични и психиат-
рични легла и през 
1941 г. възстановява 
дейността на нев-
ропсихиатричното 
дружество, прекъс-
ната след смъртта на 
Кръстников. На свое 
заседание на Софий-
ския клон на друже-
ството от 20.04.1943 
г., председателства-

но от Пенчев, българските психиатри обсъждат 
евгениката и приемат единодушно, че липсват 
научни доказателства, оправдаващи прилага-
нето ѝ при психично болни [14] – когато в ред 
развити страни като САЩ и Швеция това е било 
реалност. Неговата кончина в Балтимор, САЩ, 
е отразена в местната преса (Sun, 24.08.1975, 
Baltimore) като загуба на „световно известен 
учен... с международна репутация на водещ 

Проф. Ангел Пенчев 
(1894-1975)

Доц. Христо Петров 
(1901-1944)
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експерт по заболяванията на нервната систе-
ма, особено в областта на токсикологията”.

Новостите в терапията на психичните раз-
стройства по това време непосредствено след 
въвеждането им вече се прилагат в Клиниката 
или сътрудници на Катедрата биват командиро-
вани до родината на новия метод за усвояване-
то му – като инсулинкоматозната и електрокон-
вулсивната терапия и др. Моралният интегритет 
е респектиращ – докато д-р Г. Узунов, убеден 
комунист, е интерниран в лагера в Гонда вода, 
мястото му на асистент в Катедрата се пази, като 
му се гласува неплатен отпуск. А непосредстве-
но след септември 1944 г., когато се взима ре-
шение за освобождаване на университетите от 
„фашистки” преподаватели, проф. А. Пенчев е 
лишен от академичното си звание и уволнен, но 
със съдействието на своите колеги продължава 
изследователската си дейност и през 1955 г. е 
възстановен като доцент в Катедрата по невро-
логия, а малко по-късно му е разрешено да от-
пътува за Западна Германия.

Особено ярко е присъствието в българска-
та и европейската психиатрия на проф. Никола 
Шипковенски (1906-1976). Възрожденски еру-
дит, блестящ клини-
цист, ученик на O. 
Bumke (ученик на E. 
Kraepelin), той из-
следва системно и за-
дълбочено факторите 
на болестната агресия 
и автоагресия, особе-
но на психотичното 
убийство [15], допри-
нася за обособяване 
на съдебната психи-
атрия като отделен 
клон в дисциплината, 
въвежда понятието 
„разширено меланхолно самоубийство” и опис-
ва в детайли ред психопатологични състояния. 
Ръководствата му по основи на психопатоло-
гията [16] и клинична психиатрия [17] от 50-те 
години са настолни за много български лекари 
в продължение на десетилетия. Запазен знак в 
творчеството му е онагледяване на психопатоло-
гични феномени с примери от художествената 
литература, както и крайната му взискателност 
към езика (по негово настояване в литературата 

върху павловизма русизмът „торможение” е за-
менен с „потискане”).

Шипковенски има разработки и в областта 
на детската психиатрия, психотерапията и други, 
като по своето време е най-публикуваният извън 
страната български психиатър. Неговата знаме-
нита „Ятрогения”, публикувана за първи път в 
Берлин през 1965 г. и претърпяла издания и пре-
води в много страни по света (в предговора на 
американското ѝ издание Leo Kanner, авторът на 
концепцията за аутизма, я определя лаконично 
– „шедьовър”), едва след 51 години (2016 г.) бе 
преведена и издадена в родината на автора [18]. 
На публични дискусии в Софийския универси-
тет през 1949 и 1951 г. и на първите национални 
конференции по неврология, психиатрия и нев-
рохирургия през 1954 г. и 1958 г. Шипковенски 
е критикуван от класово-партийни позиции за 
недостатъчно прилагане на диалектико-матери-
алистическия метод и на постулатите от Павлов-
ското учение в своите работи. На подобни крив-
тики тогава са подлагани и големите учени акад. 
Методий Попов, акад. Димитър Ораховац и акад. 
Асен Хаджиолов.

Не се знае кога точно започва заболяване-
то на Богдан. Завършва с отличен успех гим-
назия и като студент първи курс отива на 
бригада в градче, близо до южната граница. 
Пресича границата и попада за една година в 
емигрантски лагер, след това е бил 4 години в 
САЩ и след кратък престой в Европа се завръ-
ща в страната, където още на летището е 
арестуван. Осъждат го на лишаване от свобо-
да за незаконно преминаване на границата, но 
в затвора спира да се храни и изпада в ступор. 
Ступорът първоначално е интерпретиран 
като психогенен, но след по-детайлна ста-
ционарна съдебнопсихиатрична експертиза в 
Университетската клиника в Александровска 
болница той е приет за невменяем и е осво-
боден от изтърпяване на наказанието. Така 
започва около 60-годишното странстване на 
Богдан по болници с около 50 хоспитализации. 
Неговият личен амбулаторен картон (ЛАК) 
в стария диспансер към Клиниката е един от 
най-обемистите. Баща му, старият д-р Богда-
нов, беше специалист по вътрешни болести 
с утвърдено име и богата практика, състу-
дент и приятел на Шипковенски. Шипковенски, 
който живееше наблизо, идваше на домашни 
визити в голямата къща на Богданови, като 

Проф. Никола Шипковенски 
(1906-1976)
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съчетаваше консултацията с приятелски раз-
говор със своя стар познат и колега. 

Богдан е вероятно първият сигурен пси-
хично болен, който съм срещал и за който съм 
запазил спомен. С неговия племенник (син на 
брат му) бяхме съученици в първи клас и иг-
раехме често в техния двор и в дворовете на 
съседните кооперации. Острият профил на 
Богдан, особеното поглеждане някак отстра-
ни, без да извръща глава, и кроткото му и ня-
как тайнствено присъствие са останали като 
случайни фрагменти между картините на ка-
терене по дърветата, прескачане на огради, 
игра на топчета и фунийки, бране на джанки и 
хокане от ОФ активисти. Децата обикновено 
не са милостиви и толерантни към тези, кои-
то са различни или с недъзи. Никой обаче не се 
подиграваше на Богдан; той като че ли внуша-
ваше по загадъчен начин някакво уважение. По 
същото време по „Солунска” (тогава ул. „Васил 
Коларов”) често се носеше вихрено с развята 
коса и брада едър мъж с патерици, който сипе-
ше с крясък проклятия и псувни върху първите 
партийни и държавни ръководители. Прили-
чаше на пророк, на Конника от Апокалипсиса. 
По-късно разбрах, че е бил с прогресивна пара-
лиза. Понякога изчезваше за няколко месеца и 
после отново се появяваше на улицата. Умее-
ше ловко, силно и много точно да запрати па-
терица по минувач на другия тротоар, ако му 
се стореше, че онзи го гледа осъдително или 
присмехулно. Богдан казваше снизходително: 
„Аз имам специална шизофрения, а тоя е улав”. 

Моят съученик отиде в друго училище и до 
студентските ни години повече не го срещнах. 
Завърши медицина и стана трето поколение 
лекар, един от най-добрите хирурзи в София. 
За Богдан първоначално се грижи баща му, 
след смъртта му – брат му, а когато и той 
остаря и прекара два инсулта – племенникът 
му. След години, когато сме си говорели за чичо 
му, той, „младият” доктор Богданов, казва-
ше: „Това е кармата на близките на душевно 
болния – един от тях е закрепен за него като 
за малко дете”. Амбулаторното му лечение 
се води от диспансерен психиатър, а честите 
му постъпвания в болница се налагат поради  
обостряния с интензивен наплив на „външни” 
съдържания, дезорганизация, парабулия и аг-
ресия. Понякога постъпва и принудително, но 
най-често доброволно и – особено в по-късни-
те години – без да е клинично наложително, 

а само „за да си почине от тормоза вкъщи”. 
Предпочиташе болницата до Гара Карлуково.

Проф. Емануил Шаранков (1903-1997) работи 
предимно в областта на неврозите, а през 1947 г. 
публикува за първи път своето проучване върху 
нестинарството [19], което разглежда феномена 

комплексно в неговия 
исторически и етног-
рафски контекст. От 
1944 до 1946 г. ръко-
водител на Катедрата 
е проф. Любен Попов, 
дерматолог. През 
1950 г. Медицински-
ят факултет се отделя 
от СУ „Св. Климент 
Охридски” и влиза в 
състава на новообра-
зувана Медицинска 
академия, която се 
трансформира през 

1954 във Висш медицински институт, който през 
1972 г. пък се влива в новата академична, из-
следователска и лечебна структура Медицинска 
академия (МА). През 1952 г. Катедрата майка се 
разделя на две отделни катедри – по неврология 
и психиатрия, но проф. Г. Узунов остава ръково-
дител и на двете катедри до 1956 г., когато Кате-
драта по неврология се оглавява от проф. Сашо 
Божинов. Оттук насетне нашият разказ следва 
пътя само на Катед рата по психиатрия.

Същевременно, през 1950 г. се създава Ин-
ститут за специализация и усъвършенстване на 
лекарите (ИСУЛ), към който през 1951 г. се раз-
крива друга катедра по неврология и психиа-
трия, която през 1955 г. също се разделя на две 
катедри – по неврология и по психиатрия, като 
психиатричната е ръководена до 1968 г. от проф. 
Шаранков. Тя влиза в състава на новосъздадения 
Научноизследователски психоневрологичен ин-
ститут (НИПИ), по-късно Научен институт по не-
врология, психиатрия и неврохирургия (НИНПН). 
При създаването на МА през 1972 г. НИНПН вли-
за в състава на Академията, а паралелната кате-
дра престава да съществува и кадрите ѝ се вли-
ват в титулярната.

След 1946 водеща роля в българската уни-
верситетска (и не само) психиатрия и невроло-
гия има проф. Георги Узунов (1904-1971), от 1961 
г. академик, декан на Медицинския факултет 

Проф. Емануил Шаранков 
(1903-1997)
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(1950-1952) и ръко-
водител на Катедрата 
(между 1952 и 1956 
г. – паралелно на две 
катедри) в продъл-
жение на 25 години. 
Той работи върху ек-
зогенните нокси на 
ЦНС, особено вър-
ху въглеокисните и 
други интоксикации, 
върху относителната 
клинична специфика 
на някои органични 
състояния [20] и етиопатогенетичните модели 
на психозите. Акад. Узунов има голям принос за 
развитието и организацията на психиатричната 
и неврологичната помощ в страната, за препо-
даването и за академичното развитие на своите 
по-млади колеги. Катедрата е не само структура 
за преподаване, но и научноизследователски, 
организационен и методичен център на психиа-
тричното обслужване у нас. След 1945 г. тя оказ-
ва кадрова и методична помощ в създаването и 
развитието на нови катедри по психиатрия в но-
вите висши медицински училища извън София: 
Пловдив (1945), Варна (1960), Плевен (1974) и 
Стара Загора (1982). В клиничната ѝ база влизат 
болницата на IV км, сега МБАЛНП „Св. Наум”, 
детската психиатрична клиника в Павлово (1959 
г.) и клиниката за зависимости в Суходол, а струк-
турната ѝ принадлежност е функция на админи-
стративните трансформации през времето – МА, 
ВМИ, НИНПН в МА и Медицински университет 
– София.

Във време на идеологическа индоктрина-
ция с доминиране на идеите от школата на И. П. 
Павлов за патофизиологията на висшата нервна 
дейност и на А. В. Снежневский за разширения 
шизофренен спектър българската университет-
ска психиатрия – извън партизанското отноше-
ние към Пенчев и Шипковенски – успява като 
цяло да избегне крайностите на догматизма и да 
запази присъщата на клиничната и научната ни 
традиция балансираност в теорията и практика-
та. Отстояването на ролята на наследствеността 
за възникването на психичните болести въпреки 
постулатите от теорията на Лисенко е само един 
пример.

Проф. Иван Темков (1918-1994) има принос 
за въвеждане на психофармакологичното ле-

чение и за изграждането на съвременна психи-
атрична помощ в страната с утвърждаване на 
съвременни терапевтични подходи – психофар-
макологично лечение и рехабилитационни 
прог рами. След осъждането на съветската пси-
хиатрия от Световната психиатрична асоциация 
(СПА) през 1977 г. (и последващото напускане на 
съветското дружество през 1983 г.) проф. Темков 
беше единственият представител на социалис-

тическите страни в 
ръководството на СПА 
и на него се гледаше 
като на най-подходящ 
и уважаван възможен 
посредник за преодо-
ляването на конфли-
кта. Посещението на 
президента на СПА 
проф. Pierre Pichot 
у нас след конгреса 
в Хонолулу носеше 
символно послание 
за мисията на поми-
рение.

Изключително задълбочени са проучвани-
ята на проф. Коста Заимов (1919-2012) върху 
мисловните разстройства (с въведения от него 
„коефициент на мисловна разкъсаност”), па-
рафазиите, афазиите, фило- и онтогенетично 
несъзнаваното, невропсихологията, афектив-

ните и параадап-
тивните реакции на 
личността, както и 
проникновените му 
анализи на влияние-
то на мозъчната па-
тология върху твор-
чеството на известен 
български художник 
[21] и на писмеността 
на знаменития бъл-
гарски пациент Бе-
лия Лъв (1896-1982), 
болния с вероятно 
най-богатото доку-

ментирано фантастно парафренно творчество в 
писаната история на психиатрията [22].

Публикациите на проф. Кирил Киров (1928-
1999), характерни със своя специфичен акцент 
върху клиничния нюанс, са върху циклоидни-
те психози, меланхолията, психофармаколо-

Акад. Георги Узунов 
(1904-1971)

Проф. Иван Темков 
(1918-1994)

Проф. Коста Заимов 
(1919-2012)
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гията, хроничните психози и психиатричната 
диагностика.

В ранните години на боледуването си 
Богдан настоява да отиде в манастир. Вярва, 
че има осем прераждания: Хитлер, Бисмарк, Лу-
цифер, Мойсей, Давид, Юда, Наполеон и сега – 
Богдан. Редът не следва стриктно историчес-
ката хронология, но той държи на него. След 
Богдан не можело да има повече прераждания, 
защото наближавал краят на света, макар 
че след години се добавя и Св. Петър, който 
се превръща в най-упоритата му идентифи-
кация. По-късно разширява нацисткия кръг с 
Химлер и Гьобелс, нерядко се идентифицира и с 
герои от книги, а за известно време – и с баща 
си: „Аз съм доктор Богданов, най-добрият ле-
кар!”. Преживява се като арена на изтощител-
на борба за надмощие между бог и дявол, поня-
кога разсъждава натрапливоподобно в коя от 
двете сили да вярва или кой от двамата му дя-
довци е по-велик. „Натрапват” му се отделни 
думи (например „трябвало”), особени състоя-
ния (като „онемяване”), идеи (например, че на-
селението на земята се е увеличило по негова 
вина, или че е „душевно болен”) и „заповеди” (да 
отиде в Германия, изречена на руски език). „Ня-
кой като че ли мисли чрез мене на руски.” Освен 
руски и английски, Богдан знае и френски и нем-
ски, чете немалко и познава в детайли Стария 
и Новия завет. „Гласовете” при влошаване са 
обикновено на английски език, а при подобре-
ние преминават на български – „Започнат ли 
на български да ми говорят, значи скоро ще се 
оправя”.

Особено характерни са „насилственият” 
смях и „натрапените” вицове („идват ми ви-
цове”), смешки и весело настроение. Когато 
се появят, той започва да се крие, за да не го 
виждат, че се смее сам. Тогава е щастлив и усе-
ща наплив от „духовни сили”. Чудачеството 
(Verschroben) е общ знак на постъпките и реч-
та му и при влошаванията, и при относител-
ните подобрения. Веднъж счупил витрина на 
Американската легация, друг път подпалил с 
газ килим в дома си, насякъл с брадва гардероб, 
защото бил „сатанински”, а една от недобро-
волните му хоспитализации е след скандала 
и сбиване с ватман, който не спрял трамвая 

4 Това не е толкова нелепо, колкото изглежда, защото в миналото (в младостта на Богдан) трамваите 
наистина спираха на спирка по желание и при помахване от минувач „на стоп” – своеобразен „живот в 
миналото”.

на негова „спирка по желание”4. Написал пис-
мо до Шаранков с лявата си ръка – поканен да 
обясни защо, казва: „Той е ляв, така трябва”. 
Хранел се понякога в кабинета на баща си, а 
не в кухнята; периодично имал странни нави-
ци, например ядял само вафли, друг път само 
кренвирши или пиел само лимонада и под. По-
някога ходел с налъми на бос крак, дори в сту-
дено време, и в къщи, и на улицата, без да дава 
обяснение.

Лекуван е около 60 години с конвенционал-
ни невролептици, често с „режещия” Majeptil, 
както и с инсулинкоматозна терапия. След 
разпада на диспансерния модел Богдан започ-
на да идва при мене – „да си говорим”, да се 
оплаче от племенника си („Ваш съученик, коле-
га, съзаклятник и мой инквизитор, дава ми ха-
лоперидол”), да разкаже някой спомен за стар 
психиатър, сестра или фелдшер и да помоли, 
небрежно и дяволито, да кажа на племенника 
му да намали халоперидола. С него никога не 
беше скучно. Пушеше по около две кутии ци-
гари на ден, с изпънати неподвижни пръсти и 
хоботково изпънати устни, вдишваше дима 
бавно и страстно. Нямаше късни дискинезии, 
единствено едва доловима скованост, труд-
но различима от стереотипната и маниерна 
моторика. Неговото формално мисловно на-
рушение беше по-изразено при обостряния, но 
извън тях бе дискретно, проявяващо се един-
ствено с изненадващи обрати на речта или 
необичайна употреба на думи (метонимия), 
част от общия знак на чудачеството. Бога-
тият речник правеше тези обрати и речта 
му интересни и дори забавни. Запомнил съм 
самохвалния му тон: „Представих се на седя-
ща визитация. Получи се богословска дискусия 
по моя въпрос. Заимов ще пише учебник за моя 
случай.”

Проф. Владимир Иванов (1923-2002) има 
проучвания и приноси в областта на ши-
зофрения, механизми на налудообразуване и 
социалната психиатрия, проф. Тодор Станку-
шев (1930-2007), доц. Филип Лазаров и доц. 
Соня Тотева – на зависимостите, на проф. Йор-
дан Стоименов (1927-2008) – на социалната 
психиатрия, организация на психиатричната 
помощ и съдебната психиатрия, проф. Тома 
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Томов – на психотерапията и социалната пси-
хиатрия, проф. Васил Милев (1927-1993) – на 
общата психопатология и генетиката на психич-
ните заболявания, проф. Стоян Стоянов (1922-
1999) – на парафрениите, проф. Кънчо Цафаров 
(1919-2001) – на самоубийствата, проф. Ли-
ляна Иванова, доц. Димитър Пантелеев, доц. 
Димитрина Коларова, доц. Снежина Шиваче-
ва и доц. Захарина Манолова – на социалната 
психиатрия, доц. Серафим Влаев – на биоло-
гичната психиатрия, проф. Людмил Каменов 
(1928-1994) – на трудовата експертиза, проф. 
Крум Миланов (1931-2017) – на биологичната 
психиатрия и невроимунология, проф. Кирил 
Миленков – на афективните разстройства, епи-
демиология и организация на психиатричното 
обслужване, проф. Чудомир Мерджанов – на 
неврофизиологията, доц. Огнян Танчев – на те-
рапията на депресия и хронобиологията, доц. 
Соня Машева и доц. Васил Михов – на афектив-
ните разстройства, проф. Тодор Бостанджиев 
и доц. Румен Бостанджиев – на сексологията, 
доц. Георги Койчев (1944-2017) – на общата 
психопатология и параноята, доц. Христо Попов 
(1945-2009) – на стрес, агресия и тревожни раз-
стройства, проф. Лъчезар Хранов (1954-2019) 
– на паническо разстройство, ендофенотипи 
и терапия на афективните разстройства, проф. 
Цоньо Цонев – на психосоматиката, доц. Христо 
Димитров, доц. Атанас Атанасов и доц. Алекси 
Алексиев – на психотерапията, д-р Кимон Га-
нев, дм – на протичането на шизофрения [23], 
доц. Весела Стоянова – на лечение на депреси-
ята. Десетилетия наред доброволен сътрудник 
на Катедрата беше г-н Боян Копринков5.

Основоположник на детската психиатрия у 
нас е проф. Христо Христозов (1923-1998), рабо-
тил предимно в областта на неврозите. Проуч-
ването на проф. Меглена Ачкова върху детската 
шизофрения, което описва за първи път фено-
мени като неустойчива интенция, регресивно 
задаване на въпроси без очакване на отговор 
и импулсивни бягства, представлява влог в све-
товната литература в тази област [24], а заедно 
с доц. Марина Бояджиева правят едно от пър-
вите описания на анорексия-булимия синдро-
ма въобще. Съвременната детска психиатрия е 
ориентирана към разглеждане на психичните 
разстройства в детска и юношеска възраст в нев-

5 И до днес при тайните гласувания на заседания на Катедрения съвет за урна се ползва една стара дървена 
кутия с тесен процеп, на която със старателен почерк е написано с молив „След послужване да ми се върне. 
Б. К.”.

роразвитиен контекст, тяхното ранно диагно-
стициране и терапия при най-малко отделяне 
на децата от средата им, с участие на родители, 
мултидисциплинарен екип и взаимодействие 
с други институции. Традициите на Христозов 
и Ачкова у нас се продължават от доц. Светла 
Стамболова, проф. Атанас Шишков, проф. Надя 
Полнарева, доц. Димитър Терзиев, доц. Антон 
Славчев, доц. Хариета Манолова, а фокусът в 
изследователската работа е върху аутистичния 
спектър, хиперкинетичното разстройство с де-
фицит на вниманието и комплексната диагнос-
тична оценка.

В съдебната психиатрия традициите на Да-
наджиев и Шипковенски се продължават от 
проф. Петко Дончев, доц. Любомир Гълъбов, 
доц. Мария Пенева, доц. Борис Щърбанов, доц. 
Владимир Велинов и проф. Петър Маринов с 
изследвания върху механизмите на болестните 
опасни деяния и разработване на инструменти 
за оценка и прогнозиране на рисковото пове-
дение. Детско-юношеската и съдебната пси-
хиатрия през 2009 г. се обособяват в отделни 
специалнос ти. В профила на Катедрата е вклю-
чена и клиничната психология, а психологич-
ната оценка се утвърждава като важна част от 
диагностичната практика, научните дирения и 
обучението, с акцент върху психометрията в по-
следните години. Основна заслуга за това имат 
проф. Константин Мечков, проф. Ана Кокошка-
рова (1926-1991) и доц. Павлина Петкова, доц. 
Хариета Манолова. 

В обучението, изследователската дейност 
и клиничната ориентация на Катедрата се ут-
върждава биопсихосоциалният модел. Наред 
с традиционно силно представеното биологич-
но направление, през последните десетилетия 
навлизат и динамичната, и когнитивно-пове-
денческата психотерапия, психодрамата, пси-
хообучението и комплексните психосоциални 
подходи. Хуманизирането на лечението, защи-
тата на правата на психично болните, ориента-
цията към обслужване в общността, акцентът 
върху терапевтичната връзка и преодоляване-
то на психиатричната стигма са важни принци-
пи в работата на преподавателите в Катедрата 
по психиатрия и намират своето отражение в 
обучителните програми.
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От 80-те год. на XX в. научната дейност на 
Катедрата е свързана с по-активно участие в 
международни проекти и консорциуми. Най-из-
вестният и цитиран български психиатър, проф. 
Асен Жабленски, FRCP, FRANZCP, Winthrop про-
фесор, бивш председател на Медицинска ака-
демия, ръководил кроскултуралните епидеми-
ологични  проучвания на СЗО и разработването 
на диагностичните критерии за психичните раз-
стройства в МКБ-10 (и в раздела за шизофрения 
в МКБ-11), е световно признат учен и неуморен 
изследовател на шизофрения, който е доприне-
съл много за съвременното разбиране на тази 
група ендогенни психични болести. Огромни са 
неговите приноси в полето на шизофрения [25], 
психиатрична епидемиология [26], транскулту-
рална психиатрия, диагностични инструменти и 
класификационни системи и невропсихиатрич-
на генетика [27]. Проф. Вихра Миланова има 
изследвания върху лечението на афективните 
разстройства и ръководи генетични проучвания 
при пациенти с шизофрения и афективни раз-
стройства в колаборация с големи международ-
ни екипи [28]. Проф. Георги Ончев, ръководил 
първите изследователски проекти по Рамкови 
програми на ЕК в полето на клиничната меди-
цина у нас, работи и пише в областта на обща 
психопатология, личностова патология [29], 
шизофрения, обслужване на тежката психична 
болест [30], иновативни клинични инструменти, 
връзката между култура и психопатология [31], 
диференциална диагноза и прогностика. Проф. 
Светлозар Хараланов провежда и ръководи про-
учвания с краниокорпография и невропсихоло-
гични тестове върху различни психопатологични 
феномени и е автор на оригинална концепция 
за емоциите при шизофрения [32] и на изобре-
тения за ранна диагностика и обективна оценка 
на ефекта от лечението.

Само за последните 10 години в Катедрата са 
защитени успешно 19 дисертации, публикувани 
са 5 учебника и учебни помагала (включително 
на английски), 18 монографии (една в чужбина) 
и над 330 научни статии, а участията в научни 
проекти са 14. Само за последните 5 години бро-
ят на цитиранията на публикации на членове на 
Катедрата е над 3800.

Ръководители на Катедрата по нервни бо-
лести и психиатрия (1922-1952), по психиатрия 
(1952-2016) и по психиатрия и медицинска пси-
хология (след 2016 г.) последователно са: проф. 
Н. М. Попов (1922-1934), доц. Н. Кръстников 

(1934-1936), проф. А. Сахатчиев (рентгенолог) 
(1936-1940), проф. А. Пенчев (1940-1944), проф. 
Л. Попов (дерматолог) (1944-1946), акад. Г. Узу-
нов (1946-1971), проф. Ив. Темков (1971-1983), 
проф. К. Заимов (1983-1984), проф. Хр. Хрис-
тозов (1984-1988), проф. Й. Стоименов (1989-
1992), проф. М. Ачкова (1992-1996), доц. Т. То-
мов (1996-2004), проф. В. Миланова (2004-2018) 
и проф. Г. Ончев (от 2019 г.).

Катедрата по психиатрия и медицинска пси-
хология има разработени програми за обуче-
ние по психиатрия и медицинска психология 
на студенти по медицина и дентална медици-
на на български и английски език, съобразени 
с международно приетите курикулуми, обно-
вени изпитни методики и учебни ръководства, 
както и акредитирани докторски програми и 
програми за специализации по психиатрия и 
клинична психология. Катедрата е разработила 
също програми за обучение на общопрактику-
ващи лекари, на лекари в спешната помощ и за 
специализация по психиатрично сестринство и 
предоставя всички възможности за подготовка 
и непрекъсната квалификация на студенти и 
лекари с много лично ангажиране на препода-
вателя и непосредствено потапяне в клинична-
та практика. Членове на Катедрата поддържат 
широки международни контакти и провеждат 
научноизследователска дейност на нивото на 
добрите международни стандарти и на завеща-
ното ни.

В началото Богдан опитва да следва ан-
глийска филология и макар да знае великолеп-
но английски, симптомите, липсата на енер-
гия и мотивация и страничните действия на 
лекарствата си казват думата. След много 
отлагания и „извинителни бележки” от дис-
пансера прекратява следването си, поставен 
е под попечителство на своя баща, а след не-
говата смърт – на брат си, и  получава ви-
сока степен на нетрудоспособност. Въпреки 
ТЕЛК’а работи, когато не е в епизод на обос-
тряне – като книговезки работник, помощ-
ник във фотоателие, продавач на авточасти, 
дори общ работник в Кореком.

Въпреки огромните количества невролеп-
тици, цигари, кафета и невинаги здравослов-
на храна, доживя прилична старост. „Шипко-
венски казал на баща ми, че сигурно ще изгния 
в някоя психиатрична болница. Пък той умря 
преди мене…” Симптомите и причудливости-
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те му никога не изчезнаха напълно, но в по-
следните две-три десетилетия се омекотиха 
и не му пречеха да обикаля квартала, да си ку-
пува вестници, да пие обичайните за него ог-
ромни количества кафе с неизменната цигара 
в уста и отвреме навреме да изтърсва нещо 
озадачаващо на случайни хора. Когато опит-
вах да говоря на племенника му за феномена 
„късно възстановяване” и за необходимостта 
от намаляване и дори спиране на халоперидо-
ла, той махаше с ръка и казваше: „Лесно ти е 
на тебе – за тебе той е интересен случай, не 
знаеш какво е да живееш с него, да ти е всеки 
ден на главата”.

Какво е общото между историята на Богдан 
и тази на Катедрата? Как неговият път се преп-
лита с превратностите на времето, с пътя на 
психиатричното обслужване и развитието на 
възгледите за психичната болест? Едва ли има 
точен отговор, но явно няма индивидуална съд-
ба сама за себе си, извън потока на околното. 
Това преплитане отпраща към по-дълбокото, 
изначално основание за съществуването на Ка-
тедрата – подобно на шабата, Катедрата е за 
хората, а не са хората за Катедрата. Зачената в 
„Джулая” преди един век, в темела ѝ са зазида-
ни не живи хора, какъвто е жестокият древен 
обичай, а техните сенки. Сенки на хора като от-
ците и последователите, като Богдан, като Коп-
ринков с неговата дървена урна. За призвания 
най-големият дар е сянката му също да намери 
място в този зид. И да може да каже: Feci quod 
potui, faciant meliora6. Вековното наследство за-
дължава и мотивира. Във време на девалвация 
на академичния и лечителския етос Катедрата 
остава вярна на своята мисия да крепи високо 
майсторското бѝло в преподаването, науката и 
клиничната практика в българската психиатрия.
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Резюме. Представят се диагностични указания в раздела за личностови разстройства в МКБ-11, 
шестте области на дисфункционални личностови черти, отликите от МКБ-10 и основанията за про-
мените. Независимо от предимно дидактичната цел на наложителното запознаване в детайли с 
тази основна група в новата класификация,  клиничните описания са придружени от коментар и 
хипотези за възможни последици на новите диагностични указания за клиничната практика. 
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Abstract. The diagnostic requirements in the grouping of personality disorders in ICD-11, the six do-
mains of dysfunctional personality traits, the differences with ICD-10, as well as the 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 and hypoth-
eses about possible consequences of the new diagnostic requirements for clinical practice.
Key words: personality disorder, personality traits, ICD-11

Представянето както на общата структура на 
глава 06 „Психични, поведенчески и неврораз-
витийни разстройства” от Международна кла-
сификация на болестите, 11-a ревизия (МКБ-11) 
[1, 2], така и по-детайлно на отделни раздели в 
нея, цели да запълни празнината в познанието 
за новата класификация през критичен анализ 
и в клинична перспектива. Запознаването е на-
ложително поради предстоящото ѝ въвеждане в 
практиката и липсата на ангажираност от страна 
на експертни съвети и институции у нас за обу-
чение на професионалистите. Едни от най-зна-
чимите промени спрямо сегашната МКБ-10 са в 
раздела за шизофрения и други първични психо-
зи (представен в предишния брой на списанието 
[3]) и в този за личностова патология, 06D „Лич-
ностови разстройства и свързани с тях черти” – 
разглеждан тук.

Съдържание на раздела
Промените в раздела за личностовите раз-

стройства (ЛР) на МКБ-11 са в унисон с подготвя-

ните предходни промени в аналогичния раздел 
на DSM-5 (т. нар. „хибриден модел”) в посока 
на дименсионален подход към личностовата 
патология, основани на много изследователски 
данни [4, 5], които така и не влязоха в крайна-
та версия на американската класификация, но 
са приети в МКБ-11. Като основен проблем на 
категориалния подход в тази област се изтъква 
трудното разграничение в клиничната практи-
ка между отделните типове ЛР, като гранично, 
нарцистично, параноидно, тревожно и др., и 
честото им припокриване. Привържениците на 
дименсионалния подход считат, че ядрените ха-
рактеристики на ЛР са нарушения в себевъзпри-
емането и междуличностовите отношения, като 
степента на тежест на тези нарушения определя 
и тежестта на самото ЛР, докато отделните типо-
ве от сегашните класификации не са отделни ЛР, 
а набори от описателни черти, с които се проявя-
ват основните дефицити. Поради това тези опи-
сателни типове от МКБ-10 изцяло се премахват 
за сметка на една диагностична категория „лич-
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ностово разстройство” с три степени на тежест: 
леко, умерено и тежко, и с допълнително опи-

сание с дезадаптивни черти от пет области и от 
граничен стил на функциониране (табл. 1).

Таблица 1. Личностови разстройства в МКБ-10 и МКБ-11

МКБ-10 МКБ-11

Личностови разстройства

60.0 Параноидно

60.1 Шизоидно

60.2 Диссоциално

60.3 Емоционално нестабилно

60.4 Хистрионно

60.5 Ананкастно 

60.6 Тревожно

60.7 Зависимо

60.8 Друг уточнен тип

60.9 Неуточнен тип

61. Смесени и други личностови разстройства

73.1 Акцентуирани личностови черти

Личностово разстройство

10.0 Леко

10.1 Умерено 

10.2 Тежко

10.Z Неуточнена тежест

50.7 Личностови трудности

Области от черти и стил на функциониране

11.0 Негативна емоционалност

11.1 Отдръпване

11.2 Диссоциалност

11.3 Дезинхибираност

11.4 Ананкастност

11.5 Граничен стил

Според МКБ-11 ЛР се характеризира с 
дисфункционални проблеми в две основни 
сфери: себевъзприемане и междуличностови 
отношения. В себевъзприемането нарушенията 
са в идентитета, самооценката, саморегулаци-
ята на емоциите, планирането, докато в меж-
дуличностовите отношения са увредени годно-
стите за развиване и поддържане на близки и 
взаимно удовлетворяващи отношения, за раз-
биране на чужда гледна точка и за справяне с 
конфликти. При някои нарушенията са повече 
в едната сфера, при други – в другата, но при 
тежко ЛР винаги са тежко засегнати и двете – 
и себевъзприемането, и междуличностовите 
отношения. Тези проблеми трябва да са трай-
ни, като минималната граница за продължи-
телност е 2 години. Нарушенията се отразяват 
на когнитивния стил, емоциите и поведението, 
които са маладаптивни, т. е. негъвкави и трудно 
регулируеми, и се проявяват в различни соци-
ални и лични ситуации, а не само в специфични 
отношения или социални роли. Личностовата 
патология не може да се обясни единствено със 
социални или културни фактори като политиче-
ски конфликт например, свързана е със значи-
телен дистрес и води до значими нарушения в 
личната, семейната, образователната, работна-
та, социалната и други важни области на функ-
циониране.

ЛР има три степени на тежест, като първото 
диагностично изискване за всяка тежест, вклю-

чително „леката”, е да са удовлетворени всички 
критерии за ЛР.

При леката степен нарушенията са не във 
всички, а само в някои аспекти на себевъзпри-
емането и междуличностовите отношения, и 
могат в някои ситуации или обкръжения да 
не се проявяват. Независимо от нарушенията, 
някои връзки и изпълнението на някои профе-
сионални и социални роли се запазват. Няма 
голяма вреда, но може да е налице дистрес 
и засягането на функционирането може да е 
по-отчетливо само в някои области или пък в 
почти всички, но в по-лека степен.

При умерената степен на тежест са засегна-
ти повече сфери на функциониране, но остават 
и незасегнати. Проблемите са изразени и от-
ношенията се характеризират с конфликти, от-
дръпване или крайна зависимост. 

При тежката степен са налице тежки нару-
шения в себевъзприемането (не знаят кои са, 
самооценката е нереалистична или ексцен-
трична) и междуличностовите отношения. За-
сегнати са всички връзки, които имат с другите, 
социалните роли не се изпълняват или са ком-
прометирани. Вредата за себе си и другите е 
сериозна и нарушенията във всички сфери на 
функциониране са тежки.

Личностовата патология допълнително се 
описва с наличието на характерни дезадаптивни 
черти от пет области: негативна емоционалност, 
отдръпване, диссоциалност, дезинхибираност и 
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ананкастност, както и с прояви от граничния стил 
на функциониране. Областите са в континуум с 
нормалните черти у хора без личностова пато-
логия. Те не са диагностични категории, а групи 
от прояви, които отразяват дезадаптивните час-
ти от структурата на личността (фиг. 1). Колкото 
по-тежка е ЛР, толкова повече области се включ-
ват в описването и кодирането му.

Фиг. 1. Феноменологична структура на личностовата пато-
логия в МКБ-11

Негативната емоционалност включва широк 
спектър от негативни емоции като ниска самоо-
ценка, емоционална лабилност, недоверие, не-
гативистична нагласа, както и лоша регулация на 
емоциите.

Отдръпването включва поддържане на меж-
дуличностова (социално отдръпване) и емоцио-
нална (емоционално отдръпване) дистанция от 
другите. Липсват приятелства и връзки, интим-
ността се отбягва, емоционалната експресия е 
ограничена, отношението е резервирано.  

За областта диссоциалност са присъщи грубо 
незачитане на другите, егоцентризъм и липса на 
емпатия. Проявяват се с безогледност, използва-
не, експлоатиране и манипулиране на другите, 
понякога с жестокост. 

Дезинхибираността се характеризира с тен-
денция да се действа без отлагане, под непо-
средственото влияние на вътрешни или външни 
стимули, без обмисляне на евентуални отрица-
телни последици. Проявява се с безотговорност, 
отвлекаемост, импулсивност, безразсъдност, 
липса на планиране. 

Областта ананкастност включва тесен фокус 
върху собствени ригидни стандарти за правене 
на нещата и за това кое е добро и кое лошо, как-
то и свръхконтрол върху собственото поведение 
или това на другите. Проявява се с перфекцио-
низъм, педантичност, емоционална и поведен-
ческа скованост.

Граничният стил има типичните за гранич-
ното ЛР прояви – нестабилност в отношенията с 
другите, в самооценката и емоциите, импулсив-
ност, крайни усилия за предотвратяване на ре-
ално или въображаемо изоставяне, нестабилни 
връзки, идентитетни нарушения, безразсъдни 
действия, предимно под влияние на негатив-
ни емоции, повтарящи се самонаранявания, 
хронично чувство на празнота, интензивен не-
съответен гняв и невъзможност за контролира-
нето му. Възможни са преходни дисоциативни 
състояния, особено при интензивна емоционал-
на възбуда, които могат за кратко да добият пси-
хотичен облик.

В МКБ-11 е включена и категорията „вто-
рична личностова промяна” (6Е68), обикновено 
следствие на органичен процес, за разлика от 
същинското ЛР, което е първично.

В главата „Фактори, влияещи върху здрав-
ния статус и контакта със здравните служби” на 
класификацията е включена и категорията „Лич-
ностови трудности” (QE50.7), която не е психиа-
трична диагноза. Това са по-изразени личносто-
ви характеристики, които не стигат до ЛР, но 
могат да повлияят медицинското обслужване. Те 
също следва да са трайни (поне 2 години) и зася-
гат в известна степен начина, по който индиви-
дът възприема себе си или другите и света, но се 
проявяват само понякога, например при стрес, 
или по-често, но с ниска интензивност. Могат да 
водят до някои трудности във функционирането, 
но без големи нарушения или с временни нару-
шения в специфични ситуации или роли. Кате-
горията е близка по смисъл до акцентуираните 
личности на Leonhard [6]. Към нея могат да се 
добавят и кодират черти от петте области и от 
граничния стил, както при същинското ЛР.

Обсъждане
За да са разбираеми, промените трябва да 

бъдат разгледани и осмислени в клиничен и 
изследователски контекст и предистория. Лич-
ностовата патология като гранична зона между 
тежката психична болест и психичното здраве е 
една от най-трудните не само за концептуализи-
ране, но и за описание и класифициране. Лич-
ността и нейната патология се описват с думи от 
ежедневния език, а не с термини, и отделните 
им строителни единици се наричат черти, а не 
симптоми като при болестните синдроми. От-
там и някои от цветистите им описания. Защото 
личностовите черти – както и патологичните им 
продължения – са функция на т. нар. наративна 
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идентичност [7], своеобразен разказ, по-близък 
до белетристичното, отколкото до медицинско-
то описание. Разказът пък е зависим от сред-
ствата, с които се прави – думите. Според т. нар. 
лексикална парадигма, най-опростено, важните 
за човека неща са кодирани в езика. Клинич-
но релевантен е примерът с липсата на думата 
„тъжен” в някои езици и по-ниската честота на 
депресия при популациите, които ползват тези 
езици. Остава многозначителният въпрос дали 
не отчитаме като патология единствено това, за 
което имаме думи?

Личността има две основни части: характер 
и темперамент. В древността Теофраст, пи-
сател, моралист и сатирик, описва 30 типични 
човешки характера, докато Хипократ, лекар, оп-
исва 4 темперамента [8]. Разделянето се запаз-
ва през вековете и до наши дни: Фройд описва 
характери, а клиничните психиатри Крепелин, 
Кречмер, Ганнушкин, Курт Шнайдер, Леонхард 
описват психопатии, чиито характеристики са 
предимно темпераментови. (Изключение сред 
клиницистите прави Шипковенски, който ги 
нарича „характеропатии”.) Това е разбираемо, 
защото темпераментът е биологично обусло-
вен – и затова силно свързан с наследственост 
и (по-слабо, поне засега) с биологични маркери, 
докато характерът е предимно (предимно, за-
щото и при него има биологичен компонент, но 
по-слаб, отколкото при темперамента) психоло-
гично обусловен – и затова по-свързан с възпи-
танието и ранната семейна среда (и с несигурни 
корелати от психологични, и в частност от психо-
динамични, изследвания). Темпераментът личи 
и в самота, без общуване с околния свят (напри-
мер в единична килия), докато характерът се 
проявява в общуването с другите.

Някои личностови патологии като емоцио-
нално лабилната и тревожната личност са по-
вече темпераментови абнормности, други като 
ананкастната и параноидната са повече харак-
терови, но при всички ЛР са засегнати и двата 
компонента, макар и в различни съотношения. 
Темпераментовите и характеровите дименсии 
получават най-детайлно разработване и емпи-
рично потвърждение в концепцията и изследва-
нията на Cloninger [9]. Неговите четири темпера-
ментови измерения – експлоративност (novelty 
seeking, основен невромедиатор – допамин), 
зависимост (reward dependence, норадреналин), 
отбягване (harm avoidance, серотонин) и посто-
янство (persistence, глутамат и серотонин), имат 
удивително съвпадение и припокриване с чети-

рите темперамента на Хипократ отпреди повече 
от 2000 години – холерик, сангвиник, меланхо-
лик и флегматик, съответно. 

В МКБ-11 двете големи сфери на личностово 
функциониране са различни от двойката темпе-
рамент–характер. Базисните части на личността 
не се дефинират според биологичния (темпера-
мент) или психологичния им (характер) произ-
ход, а според погледа навътре (себевъзприема-
не) или навън (междуличностови отношения). 
Двата основни компонента са вътрешният Аз и 
взаимодействието му с външния свят – и двете 
със смесени темпераментови и характерови чер-
ти. Тези черти обаче пасват добре на областите 
за допълнително дескриптивно кодиране в раз-
дела за ЛР в МКБ-11. Негативната емоционал-
ност например е почти изцяло темпераментова 
област, докато ананкастността – характерова.  

Друг подход за извеждане на основни из-
мерения, дефиниращи и описващи личността, е 
прилагането на факторен анализ на личностови-
те черти, установени с различни скали, в големи 
популации. Получавани са различни възможни 
факторни решения, но най-устойчив и възпро-
изводим е т. нар. 5-факторен модел [10]. Въз-
произвеждането му в различни култури показва 
неговата универсалност и е свързано вероятно 
с подлежаща универсална архитектоника на чо-
вешката личност [11]. Огромното човешко раз-
нообразие може да бъде сведено до различни 
комбинации от различните локации, на които 
може да бъде поставено всяко човешко съще-
ство по пет оси. Те са: невротицизъм-стабилност, 
екстроверсия-интроверсия, кооперативност-ан-
тагонизъм, съвестност-импулсивност и отворе-
ност-затвореност за нов опит. Всички човешки 
черти са покрити от „голямата петорка”, а ЛР съ-
държат само техните дезадаптивни крайности.

На таблица 2 е представено съпоставяне-
то на тези пет фактора с областите от черти и 
стил на функциониране в МКБ-11 и с категори-
ите от МКБ-10. Областта ананкастност и гранич-
ният стил изцяло съответстват на ананкастно-
то и граничното ЛР от МКБ-10 и така косвено 
потвърждават тяхната валидност. Осите от пет-
факторния модел също показват еднозначно и 
добро съответствие с повечето области от черти 
в МКБ-11: невротицизъм-стабилност с „негатив-
на емоционалност”, екстроверсия-интроверсия 
с „отдръпване”, кооперативност-антагонизъм с 
„диссоциалност” и съвестност-импулсивност с 
„ананкастност”. При останалите съответствията 
не са точни.
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Таблица 2. Съпоставка между области от черти и стил на функциониране в МКБ-11, ЛР в МКБ-10 и осите от петфакторния 
модел на личността

Области от черти и стил на 
функциониране в МКБ-11 Видове ЛР в МКБ-10 Оси в петфакторния модел 

на личността
Негативна емоционалност Тревожно, зависимо, емоционално лабилно Невротицизъм-стабилност

Отдръпване Шизоидно, тревожно, параноидно Екстроверсия-интровесия

Диссоциалност Диссоциално, емоционално лабилно, 
параноидно Кооперативност-антагонизъм

Дезинхибираност Емоционално лабилно, диссоциално, хистрионно
Отвореност-затвореност за нов опит

Екстроверсия-интровесия

Ананкастност Ананкастно Съвестност-импулсивност

Граничен стил Емоционално лабилно Невротицизъм-стабилност 
Отвореност-затвореност за нов опит 

Опитите за валидизиране на отделни из-
мерения при дименсионалните модели [12] 
използват теории и данни от различни полета 
на познанието, за да търсят пресечни точки и 
доказателства от различни перспективи. Тър-
сят се връзки с психологични и по-специално с 
когнитивни и психодинамични парадигми и с 
психометричните данни от някои проучвания. 
Интересно е да се направи феноменологично съ-

поставяне на областите от черти с т. нар. режими 
(за справяне с дисфункционалните схеми) в схе-
ма терапията [13]. При опит за подобно съпоста-
вяне (табл. 3) на повечето области съответстват 
т. нар. „детски”, незрели режими, а единствено 
ананкастността функционира в „родителски” ре-
жим, който е свръхкомпенсиращ и изискващ – 
конгруентен на суровата и наказваща вътрешна 
морална инстанция при натрапливите.

Таблица 3. Съпоставка между области от черти и стил на функциониране в МКБ-11 и режимите в схема парадигмата

Области от черти и стил на функциониране в МКБ-11 Режими от схема парадигмата

Негативна емоционалност Ранимо дете

Отдръпване Изоставено дете

Диссоциалност Гневно дете

Дезинхибираност Импулсивно дете

Ананкастност Свръхкомпенсиране, изискващ родител

Граничен стил Схеми от областта „Нарушени граници” и режими на неутрално 
самоуспокоение, гневно, импулсивно и изоставено дете 

Всъщност областите от черти и граничният 
стил в МКБ-11 са точно толкова описателно фено-
менологични, колкото и типовете ЛР в предход-
ните класификации. Разликата е, че чертите не са 
групирани в клъстърен, „синдромен” порядък, 
формирайки обособени типове, а в общи групи, 
от които отделни черти и комбинации от тях мо-
гат да се използват за допълнителни дескрипто-
ри на всяка една индивидуална картина. Дис-
кретните феноменологични типове са заменени 
с „домейни”, които не са свързани с определен 
профил, а съдържат прояви, произволно пръс-
нати сред популацията от засегнати индивиди. 
Подобни са подходите на амбициозните проекти 
Research Domain Criteria (RDoC) [14] и Hierarchical 
Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) [15], които 
отричат диагностичните категории в сегашния 

им вид и описват клиничната картина не синд-
ромно, а трансдиагностично и „транслационно” 
– чрез измервания по различни психопатологич-
ни и психологични оси и чрез евентуални невро-
изобразителни и други корелати. Личностовата 
патология е най-илюстративното приложение 
на този подход в МКБ-11 [16] и затова се счита 
за областта с най-авангардни промени в новата 
редакция на класификацията. Дали това ще до-
веде до реален научен напредък и до по-инди-
видуализирано и добро лечение, или ще внесе 
неврологичен и психометричен нюанс в антипси-
хиатрията и до заместването на ограничен брой 
диагностични категории с неограничен брой ин-
дивидуални комбинации на различни психични 
и телесни променливи без възможност за обоб-
щаването им, предстои да видим.
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PREVALENCE AND CORRELATION BETWEEN CHILDHOOD TRAUMA 
AND NEGATIVE MENTAL HEALTH OUTCOMES IN MEDICAL STUDENTS

Desislava Ignatova1, Sherin Joseph2, Lucas Priebe2, Ivayla Kamenova1, Rositsa Vladimirova1
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Abstract. The study evaluates the presence of traumatic experiences occurring before age 18 and the 
negative mental health outcomes in terms of clinical symptoms, traits, quality of life, and suicide risk 
among medical students. This is an observational, retrospective, cross-sectional study with a non-clini-
cal sample consisting of sixth-year medical students from the Medical University of Sofia, Bulgaria. The 
survey is conducted online between October 2021 and March 2022. Two hundred and ten participants 
completed the survey with a mean age of 25 (SD=3), 60% females, 53% foreign students, overall good 
quality of life (EQ VAS M=80.5 (SD=16.3), and a high level of empathy (TEQ mean score 47.8 (SD=6.6). 
Childhood traumatic experiences were common, with a mean score for ETISF-SR 6.4 (4.4) and general 
trauma being the most common type of trauma (81%), followed by physical abuse (75%), emotional 
abuse (65%), and sexual abuse (26%). The prevalence of current negative mental health outcomes is 10% 
for depression, 14% for anxiety, 22% for obsessive-compulsive symptoms, 9% for alexithymia, and 10% 
for suicide ideations. Eleven (8%) of the participants had received a psychiatric diagnosis, most common-
ly depression or eating disorder. Childhood trauma has statistically significant correlations with clinical 
outcome measures, alexithymia, and quality of life, while empathy has a statistically significant negative 
correlation with physical abuse, alexithymia, and quality of life (p<.05 for all outcome measures).  The 
subgroup with severe exposure to trauma (ETISF-SR≥12) had statistically and clinically significant higher 
rates of depression (23%), anxiety (43%), obsessive-compulsive symptoms (49%), alexithymia (20%) and 
suicide ideation (29%), as well as increased exposure to sexual traumatic experiences (63%).
Key words: alexithymia, childhood trauma, negative mental health outcomes, suicide ideation, medical 
students

ЧЕСТОТА И КОРЕЛАЦИИ МЕЖДУ ТРАВМАТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ 
В ДЕТСТВОТО И НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 

ПРИ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА
Десислава Игнатова1, Шерин Джоузеф2, Лукас Приебе2, Ивайла Каменова1, 

Росица Владимирова1
1Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

2Медицински университет – София

Резюме. Статията представя проучване за травматични преживявания, настъпили до 18-годишна 
възраст, и наличието на негативни последици за психичното здраве, включващи клинични синд-
роми (депресия, тревожност, натрапливости), алекситимия, емпатия, качество на живот и суи-
цидни мисли при студенти по медицина. Проучването е наблюдателно, ретроспективно, срезово 
и включва неклинична извадка от студенти по медицина в шести курс на МУ – София, България. 
Проведено е като онлайн анкета в периода октомври 2021 – март 2022 г. Извадката включва 210 
студенти със средна възраст 25 години (SD=3), 60% жени, 53% чуждестранни студенти, с отно-
сително добро качество на живот (EQ VAS M=80.5 (SD=16.3) и високо ниво на емпатия TEQ 47.8 
(SD=6.6). Травматични преживявания в детството са чести, със среден сбор на скалата за оценка 
на травма ETISF-SR 6.4 (4.4). Най-застъпени са общите травматични преживявания (81%), следвани 
от физическо насилие (75%), емоционално насилие (65%) и сексуално насилие (26%). Негативните 
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последици за психичното здраве са депресия при 10% от извадката, тревожност – 14%, натра-
пливости – 22%, алекситимия – 9%, и  суицидни мисли – 10%. Единадесет (8%) от участниците 
някога са били диагностицирани с психично разстройство, като най-честата диагноза е депресия, 
следвана от хранително разстройство. Травматичните преживявания в детството корелират ста-
тистически значимо помежду си и с клиничните променливи,  с алекситимия и качество на живот, 
а емпатията корелира негативно с физическо насилие, алекситимия и качество на живот (p<.05 за 
всички корелации). Подгрупата от извадката с най-голяма експозиция на травма (ETISF-SR≥12) има 
статистически и клинично значимо по-високо ниво на депресия (23%), тревожност (43%), натра-
пливости (49%), алекситимия (20%) и суицидни идеи (29%), както и наличие на сексуално насилие 
в 63% от случаите.
Ключови думи: алекситимия, ранна детска травма, психично здраве, суицидни мисли, студен-
ти по медицина 

Introduction
Reportedly, childhood trauma has a variety of 

negative mental health outcomes. It is associated 
with increased alexithymia and is a risk factor for 
the development of chronic psychopathology [1-
3]. Studies on alexithymia and childhood trauma 
among medical professionals are limited and high-
light the increased risk for negative mental health 
outcomes and suicide risk [4, 5]. The purpose of the 
study is to evaluate the levels of alexithymia, empa-
thy, childhood trauma, and current negative men-
tal health outcomes in medical students in Bulgaria 
and to provide more data for prevention strategies 
in Medical Universities. 

Methods
The methodology of the survey is thorough-

ly described in another paper [6]. Here follows a 
summary: this is a cross-sectional retrospective 
observational study of a non-clinical sample con-
sisting of sixth-year medical students from the 
Medical University of Sofia, Bulgaria. The sur-
vey was conducted between October 2021 and 
March 2022 via an online platform and was held 
entirely in English. The instruments included a 
socio-demographic questionnaire for socio-de-
mographic data and basic academic data, the To-
ronto Alexithymia Scale (TAS-20) [7] for evaluat-
ing alexithymia, the Early Trauma Inventory Self 
Report-Short Form (ETISR-SF) [8, 9] for evaluating 
traumatic events (general trauma, physical, emo-
tional and sexual abuse) occurring before the age 
of 18, the Toronto Empathy Questionnaire (TEQ) 
[10] for evaluating empathy, the Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9) [11] for depression, Zung 
Self-Rating Anxiety Scale (SAS) [12] for anxie-
ty, the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised 
(OCI-R) [13] for obsessive and compulsive symp-

toms, and the EQ-5D Visual Analogue Scale (EQ 
VAS) for the assessment of the quality of life. The 
cut-off scores used to evaluate the percentage 
of participants with negative mental health out-
comes were PHQ-9 ≥ 15 for depression, ZAS ≥ 45 
for anxiety, OCI-R ≥ 21 for obsessive-compulsive 
symptoms, TAS-20 ≥ 61 for alexithymia,  TEQ < 45 
for empathy, EQ-VAS < 75 for quality of life and 
Item 9 of PHQ-9 > 0 for suicidal ideation. SPSS 
19.0 was used for statistical analyses. The study 
adheres to the Declaration of Helsinki, all partici-
pants have given informed consent, and their an-
onymity is preserved.

Results

I. Sample characteristics
The sample consists of 210 individuals: 6th-

year medical students with a mean age of 25 
(SD=3) years, 60% females, 50% in a partnership 
or married. The response rate for the survey is 
28%. Ninety-nine individuals (47%) are Bulgarian 
students and 111 (53%) are foreign students at 
the Medical University of Sofia, Bulgaria. English 
is a native language for only 23 (11%). The high-
est percentage of foreign students come from 
Greece (37 students), the United Kingdom (21 
students) and Germany (19 students), followed 
by other countries across Europe as well as a 
small proportion of students coming from coun-
tries in North America, Africa, and Asia. The study 
investigates a heterogeneous sample close to a 
real-life situation and thus focuses on the sample 
as a whole. A division by gender and status at the 
University (Bulgarian vs foreign student) is only 
given for a more thorough view of sample char-
acteristics (Table 1.)

Overall, female and male students have a sta-
tistically significant difference in their academic 
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score (p=.003) and marital status (p=.002). For-
eign students expectedly have a higher percent-
age of proficient knowledge in English compared 
to Bulgarian students (p<.001). Bulgarian and 
foreign students also have statistically significant 
differences in marital status and academic score, 
but these differences might be explained by the 
gender differences, with females being 68% of 
the Bulgarian sample as compared to 53% in the 
foreign students’ sample. Thus, when split by 

gender, the marital status of Bulgarian and for-
eign students subgroups does not have a statis-
tically significant difference (p=.283), the level of 
knowledge of English is better for females than 
for males (p=.020 for the Bulgarian subgroup 
and p=.040 for the foreign subgroup), and the 
academic performance only has significant dif-
ference by gender within the foreign students’ 
subgroup (p=.013) and not within the Bulgarian 
subgroup (p=.092).

Table 1. Sample characteristics

Variables All students (N=210) By gender: By status at the University:

Females a 
(N=126)

Males b 
(N=82)

Bulgarian students c 

(N=99)
Foreign students d 

(N=111)

Mean (SD) or N (%) p Mean (SD) or N (%) Mean (SD) or N (%) p

Age 25 (3) 25 (2) 25 (3) .519 25 (2) 25 (3) .752

Gender .039

Female 126 (60%) . . 67 (68%)d 59 (53%)

Male 82 (39%) . . 32 (32%) 50 (45%)c

Rather not specify 2 (1%) . . . 2 (2%)

Marital status .002 <.001

Single 98 (47%) 46 (37%) 50 (61%)a 31 (31%) 67 (60%)c

In partnership/Married 106 (50%) 76 (60%)b 30 (37%) 67 (68%)d 39 (35%)

Other 6 (3%) 4 (3%) 2 (2%) 1 (1%) 5 (5%)

Level of English .148 <.001

(Upper)-Intermediate 
(B1, B2) 50 (24%) 36 (29%) 14 (17%) 36 (36%)d 14 (13%)

Advanced (C1) 73 (35%) 39 (31%) 32 (39%) 46 (46%)d 27 (24%)

Proficient (C2) 87 (41%) 51 (40%) 36 (44%) 17 (17%) 70 (63%)c

Mother tongue .125 <.001

English 23 (11%) 10 (8%) 12 (15%) 1 (1%) 22 (20%)

Another language 187 (89%) 116 (92%) 70 (85%) 98 (99%) 89 (80%)

Average academic score .003 <.001

Average (3) 2 (1%) . 2 (2%) . 2 (2%)

Good (4) 31 (15%) 11 (9%) 20 (24%)a 6 (6%) 25 (23%)c

Very good (5) 114 (55%) 75 (60%)b 37 (45%) 52 (53%) 62 (56%)

Excellent (6) 62 (30%) 39 (11%) 23 (28%) 41 (41%)d 21 (19%)

a, b, c, d – keys used for the subcategories of each significant pair: none/minimal, moderate, moderately severe, and severe, respectively. For each significant result, 
the key of the smaller category is presented under the category with a larger mean. 

The preferences for medical residencies by 
specialty are presented as raw data in Figure 1. 
Nearly half of the participants aspire to med-
ical residency in the fields of internal medicine 

(69 – 33% – participants if all internal medicine 
specialties are combined) and surgery (46 – 22% 
– participants of all surgical specialties are com-
bined).



24 D. Ignatova, S. Joseph, L.Priebe... Prevalence and correlation between childhood trauma...

Figure 1. Preferences for medical residencies

II. Childhood traumatic experiences
The mean score for the Early Trauma Inventory 

Self Report-Short Form is 6.4 (SD=4.4) for the whole 
sample, without statistical differences by gender 
(p=.582), but with a statistically significant differ-
ence in the mean scores of physical abuse (high-
er in males) and sexual abuse (higher in females). 
The detailed comparisons are presented in Table 
2. General traumatic experiences during childhood 
are the most common type of trauma in the sample 

and 81% of the participants report at least one gen-
eral traumatic event during childhood. Any kind of 
physical or emotional abuse has been reported for 
75% and 65% of the sample respectively, and any 
kind of sexual abuse is reported less in 26% of the 
sample. Males and females have statistically signif-
icant differences in the type of abuse with higher 
mean scores for physical abuse in male participants 
(p=.002) and higher mean scores for sexual abuse in 
females (p=.049). 
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Table 2. Childhood traumatic experiences as captured by the Early Trauma Inventory Self Report-Short Form (ETISR-SF)

Items for traumatic experiences All By gender:

Females Males

General trauma N (%) N (%) N (%) p

T1. Natural disaster 30 (14%) 19 (15%) 11 (13%) .841

T2. Serious accident 30 (14%) 14 (11%) 16 (20%) .108

T3. Serious personal injury 45 (21%) 23 (18%) 21 (26%) .226

T4. Serious injury/illness of a parent 43 (20%) 26 (21%) 17 (21%) .987

T5. Separation of parents 39 (19%) 22 (17%) 17 (21%) .588

T6. Serious illness/injury of sibling 20 (10%) 13 (10%) 7 (9%) .811

T7. Serious injury of a friend 45 (21%) 25 (20%) 20 (24%) .492

T8. Witnessing violence 101 (48%) 58 (46%) 43 (52%) .396

T9. Family mental illness 92 (44%) 56 (44%) 35 (43%) .886

T10. Alcoholic parents 17 (8%) 10 (8%) 7 (9%) .877

T11. Seeing someone murdered 12 (6%) 8 (6%) 4 (5%) .787

Physical abuse

P1. Slapped in the face 135 (64%) 71 (56%) 63 (77%) .003

P2. Burned with cigarette 25 (12%) 12 (10%) 13 (16%) .194

P3. Punched or kicked 80 (38%) 38 (30%) 41 (50%) .004

P4. Hit with a thrown object 81 (39%) 40 (32%) 40 (49%) .014

P5. Pushed or shoved 100 (48%) 54 (43%) 45 (55%) .090

Emotional abuse

E1. Often put down or ridiculed 86 (41%) 49 (39%) 36 (44%) .471

E2. Often ignored or made to feel you didn’t count 81 (39%) 50 (40%) 30 (37%) .654

E3. Often told you are no good 62 (30%) 39 (31%) 22 (27%) .523

E4. Most of the time treated in a cold or uncaring way 42 (20%) 26 (21%) 15 (18%) .678

E5. Parents fail to understand your needs 84 (40%) 54 (43%) 29 (35%) .281

Sexual abuse

S1. Touched in intimate parts in a way that was uncomfortable 34 (16%) 28 (22%) 6 (7%) .004

S2. Someone rubbing genitals against you 31 (15%) 20 (16%) 10 (12%) .461

S3. Forced to touch intimate parts 13 (6%) 10 (8%) 3 (4%) .213

S4. Someone had genital or anal sex against your will 5 (2%) 4 (3%) 1 (1%) .368

S5. Forced to perform oral sex 6 (3%) 6 (5%) 0 (0%) .083

S6. Forced to kiss someone in a sexual way 9 (4%) 7 (6%) 2 (2%) .488

Experience during trauma

Felt intense fear, horror, or helplessness 62 (30%) 44 (35%) 17 (21%) .028

Felt out-of-your-body or as if in a dream 34 (16%) 20 (16%) 14 (17%) .819

Mean scores: M (SD) M (SD) M (SD) p

General trauma 2.3 (1.8) 2.2 (1.7) 2.4 (1.9) .505

Physical abuse 2.0 (1.6) 1.7 (1.5) 2.5 (1.8) .002

Emotional abuse 1.7 (1.7) 1.7 (1.7) 1.6 (1.7) .551

Sexual abuse 0.5 (1.0) 0.6 (1.1) 0.3 (0.6) .049

Total score ETISR-SF 6.4 (4.4) 6.2 (4.3) 6.8 (4.6) .470

The traumatic experiences are similar for Bul-
garian and foreign students in the sample. Only two 
variables have a statistically significant difference in 
terms of origin. Compared to foreign students, Bul-

garian students had statistically significantly higher 
scores on item 5 (Separation of parents) and item 
6 (Serious illness/injury of sibling) with p=.019 and 
p=.0.31, respectively.
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III. Mental health outcomes

Upon screening for psychiatric consultation 
and previous or current psychiatric diagnosis, 42 
(31%) of the participants responded that they have 
had a psychiatric consultation in their lifetime, and 
11 (8%) have been diagnosed with a mental disor-
der. The most common diagnosis was depression 
(6 participants), followed by eating disorders (an-
orexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating 
disorder in 3 participants, in two of them comor-
bid with depression), anxiety disorder (1 partici-
pant), Asperger’s syndrome (1 participant), ADHD 

(1 participant), borderline personality disorder (1 
participant).

The current mental health outcomes evaluat-
ed in this study are related to clinical symptoms 
(screening tools for depression, anxiety, and obses-
sive-compulsive symptoms), traits (alexithymia and 
empathy), and overall quality of life. A summary of 
the outcomes is presented in table 4. Gender dif-
ferences are statistically significant for depression 
(p=.049), anxiety (.002) and empathy (.037), with 
higher scores for females as compared to males. 
Foreign students have higher scores on the alex-
ithymia rating scale (p=.023).

Table 3. Mental health outcomes 

Outcomes Total 
(N=210) By gender: By University status:

Female Male Bulgarian 
students

Foreign 
students

M (SD) M (SD) M (SD) p M (SD) M (SD) p

Depression (PHQ-9) 5.9 (5.1) 6.5 (5.2) 5.1 (4.8) .049 6.0 (4.6) 6.0 (5.7) .377

Anxiety (ZAS) 33.9 (8.6) 35.3 (3.0) 31.8 (7.6) .002 33.4 (8.33) 34.6 (9.4) .612

Obsessive-compulsive 
symptoms (OCI-R) 14.2 (10.9) 13.4 (4.4) 15.5 (12.7) .636 13.3 (9.13) 15.1 (12.0) .520

Alexithymia (TAS-20) 47.5 (9.1) 46.8 (8.3) 46.2 (8.8) .632 45.1 (8.45) 47.8 (9.0) .023

Empathy (TEQ) 47.8 (6.6) 48.4 (4.6) 46.8 (6.5) .037 48.2 (6.48) 47.3 (6.9) .403

Quality of life (EQ-VAS) 80.5 (16.3) 80.6 (6.0) 80.3 (15.3) .601 81.7 (15.81) 79.0 (17.1) .249

The overall mean score of the mental health 
outcome variable is indicative of mild depression 
(mean PHQ-9 score is within the 5-9 points 
interval, i.e. mild depression that is not clinically 
significant), normal levels of anxiety (ZAS within 20-
44 ), obsessive-compulsive symptoms below clinical 
threshold (OCI-R within 0-20), lack of alexithymia 
(mean TAS score within 0-51), and average and 
above average levels of empathy (reported average 
scores of 43.5–44.5 for males, and 44.6–48.9 for 
females), and good quality of life. Negative mental 

health outcomes can be reported for up to 30% of 
the sample, depending on the chosen variable, as 
presented in Table 4.
Suicidal ideation in the past 2 weeks as measured 
by item 9 of the PHQ-9 scale (“Thoughts that you 
would be better off dead or hurt yourself”) is 
present in 22 participants (10%) of the sample, 
with 13 participants (6% of the sample) having 
suicidal ideation for several days, 5 (2%) for 
more than half of the days, and 4 (2%) nearly 
every day.

Table 4. Number (%) of participants with negative mental health outcomes

Negative mental health outcomes Scale cut-off Score interpretation N (%) 
(Total N=210)

Depression PHQ-9 ≥ 15 “Moderately severe” to 
“severe depression” 20 (10%)

Anxiety ZAS ≥ 45 “Above normal range” 30 (14%)

Obsessive-compulsive symptoms OCI-R ≥ 21 “Above clinical threshold” 47 (22%)

Alexithymia TAS-20 ≥ 61 “Alexithymia” 19 (9%)

Empathy TEQ < 45 “Below average” 64 (30%)

Quality of life EQ-VAS < 75 Lower quality of life 51 (24%)

Suicidal ideation Item 9 of PHQ-9 > 0 Suicidal ideations 22 (10%)
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IV. Exposure to trauma and negative 
mental health outcomes 

Childhood trauma has a statistically significant 
correlation with all of the clinical symptoms 
measures and alexithymia and has a negative 
correlation with the quality of life. The different 

types of trauma correlate significantly with each 
other, indicating a predisposition of co-occurrence of 
different traumatic events. Empathy has statistically 
significant negative correlation with alexithymia, 
physical abuse, and quality of life. A summary with 
correlation coefficients is presented in Table 5.

Table 5. Correlation between childhood trauma and mental health outcomes

ETISR-
SF 
Total

Gene-
ral 
trauma

Phy- 
sical 
abuse

Emo-
tional 
abuse

Sexual 
abuse

Depres-
sion 
(PHQ-9)

Anxi-
ety 
(ZAS)

Obses-
sive-com-
pulsive 
symptoms 
(OCI-R)

Alex-
ithy-
mia 
(TAS-
20)

Em-
pathy 
(TEQ)

Quality 
of life 
(EQ5D-
VAS)

Childhood trau-
ma (ETISR-SF) 1,000

General trauma ,757** 1,000

Physical abuse ,811** ,424** 1,000

Emotional 
abuse ,765** ,409** ,531** 1,000

Sexual abuse ,407** ,153* ,258** ,209** 1,000

Depression 
(PHQ-9) ,329** ,207** ,267** ,345** ,162* 1,000

Anxiety (ZAS) ,419** ,317** ,226** ,427** ,235** ,668** 1,000

Obsessive-com-
pulsive symp-
toms (OCI-R)

,381** ,292** ,255** ,349** ,261** ,422** ,518** 1,000

Alexithymia 
(TAS-20) ,277** ,166* ,208** ,216** ,243** ,414** ,517** ,405** 1,000

Empathy (TEQ) -,061 ,077 -,150* -,089 -,064 -,123 -,078 -,111 -,177* 1,000

Quality of life 
(EQ5D-VAS) -,232** -,198** -,151* -,213** -,099 -,318** -,423** -,250** -,205** ,188** 1,000

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

An additional evaluation was made concern-
ing the differences in mental health outcomes 
occurring in participants with different levels of 
exposure to childhood trauma and potentially 
different patterns of trauma. As per the mean 
score of the ETISR-SF, the sample was divided 
post-hoc in individuals with: none or minimal 
exposure to childhood trauma (ETISR-SF below 
4) which are 64 (31%) of the sample; moderate 
exposure to trauma (ETISR-SF range from 4 to 7) 
which are 71 (34%) of the sample; moderately 
severe exposure to childhood trauma (ETISR-SF 
range from 8-11) which are 40 (19%) of the par-
ticipants; and severe exposure to childhood trau-
ma (ETISR-SF is ≥ 12) which occurs in 35 (17%) of 
the participants. The differences in the patterns 
of traumatic experiences and the mental health 
outcomes are presented in Table 6, with sexual 
abuse increased in the subgroup of severe ex-

posure to trauma (in 63% of the participants as 
compared to 26% in the whole sample).
The most negative mental health outcomes 
are seen in the subgroup of participants with 
the most severe exposure to trauma (ETISF-
SR mean score ≥ 12). Clinically significant 
depression occurs in 8 (23%) of the participant 
in the subgroup. Clinically significant anxiety and 
obsessive-compulsive symptoms – in 15 (43%) 
and 17 (49%) of the subgroup, respectively. 
Alexithymia is prevalent in 20% of the individuals 
with severe trauma (as compared to 9% in the 
whole sample). Ten (29%) of the participants 
with severe trauma have suicidal ideations (as 
compared to 10% of the whole sample). The 
participants with more severe exposure to 
trauma have the lowest rates of empathy (below 
average in 57% of the subgroup) and quality of 
life (34% of the subgroup).
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Table 6.  Exposure to traumatic experiences in childhood and mental health outcomes

Types of trauma and mental 
health outcomes

Exposure to childhood traumatic experiences (based on ETISR-SF)

None/ Minimal a 
(0-3)

Moderate b 
(4-7)

Moderately severe c 
(8-11)

Severe d 
(≥12) p

(N=64) (N=71) (N=40) (N=35)

M (SD) or %1 M (SD) or %1 M (SD) or %1 M (SD) or %1

ETISR-SF Mean score 1.6 (1.0) 5.5 (1.2) a 9.4 (1.2) a, b 13.8 (1.6) a, b, c <.001

Type of trauma

General trauma 53% 87% a 100% a 100% a <.001

Physical abuse 38% 85% a 98% a 97% a <.001

Emotional abuse 25% 73% a 85% a 100% a <.001

Sexual abuse 6% 24% a 30% a 63% a, b, c <.001

Mental health outcomes

Depression  (PHQ-9) 4.2 (4.0) 5.1 (4.3) 7.2 (6.1) a 9.7 (4.2) a, b .001

Anxiety (ZAS) 29.8 (6.0) 32.8 (7.3) 35.7 (8.6) a 42.4 (29.8) a, b, c <.001

Obsessive-compulsive symptoms (OCI-R) 9.2 (7.3) 13.9 (9.9) a 14.5 (10.2) a 23.9 (9.2) a, b, c <.002

Alexithymia (TAS-20) 42.7 (6.8) 46.0 (8.5) 49.2 (7.9) a 51.6 (42.7) a, b .002

Empathy (TEQ) 48.9 (6.2) 46.8 (6.8) 48.5 (6.0) 46.5 (7.6) .253

Quality of life (EQ-VAS) 84.4 (15.6) d 81.1 (15.5) 78.3 (13.4) 73.2 (84.4) .014

Suicidal ideation (item 9 of PHQ-9) 2 (3%) 4 (6%) 6 (15%) 10 (29%) a, b <.001
1 – % within column (subgroup) 
a, b, c, d – keys used for the subcategories of childhood traumatic experiences: none/minimal, moderate, moderately severe, and severe, respectively. 
For each significant result, the key of the smaller category is presented under the category with a larger mean.

Discussion
The study explores the exposure to childhood 

trauma and the presence of negative mental health 
outcomes among medical students. This is a het-
erogeneous non-clinical sample consisting of 210 
participants who replied to the online survey dis-
seminated among all 6th-year medical students at 
the Medical University of Sofia. The response rate 
was approximately ¼ of all 6th students for the year, 
with a 47:53% ratio between Bulgarian and foreign 
students. 

The traumatic experiences occurring before 
the age of 18 were evaluated with ETISF-SR. Re-
portedly, it has good validity and reliability as an 
instrument for the retrospective of childhood 
traumatic experiences in diverse populations of 
clinical and non-clinical samples [8, 9]. The results 
from this study demonstrate significant exposure 
to traumatic childhood experiences with a mean 
score on ETISR-SF of 6.4 (SD=4.4). Similar to oth-
er studies  [8, 9], the main traumatic experiences 
are general trauma (present in 81% of the partici-
pants), followed by physical abuse (75%). The most 
common general traumatic experience is witness-
ing violence (48%) and family mental illness (44%), 
while the most common physical abuse is being 

slapped in the face and being pushed and shoved. 
Emotional abuse is present for up to 2/3 of the 
sample and sexual abuse in up to ¼ of the sample. 
Some items have a low prevalence but are particu-
larly overwhelming as results, such as 12% of the 
participants had been burned with cigarettes, 2% 
had been raped, and 16% of the participants re-
ported dissociative symptoms during the traumat-
ic experiences. We found expected differences in 
the type of abuse by gender, with physical abuse 
being more common in males and sexual abuse 
more common in females. The exposure to child-
hood trauma varies widely according to a system-
atic review: from 5% to 65% for physical abuse and 
from 9 to 36% for sexual abuse [14].

Comparisons with other studies investigating 
trauma using the same instrument demonstrate 
that there is a possibly higher prevalence of trau-
ma among medical students in Bulgaria. A Swedish 
study  [9] has used the ETISF-SR to evaluate the trau-
matic experiences of two clinical and one non-clin-
ical control sample. The clinical samples consisted 
of patients with borderline personality disorder, bi-
polar disorder, and/or ADHD (group 1), and young 
psychiatric patients from a general psychiatric hos-
pital (group 2). The non-clinical sample consisted 
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of University employees and students (group 3) 
which is used as a comparator for this study. The 
mean ETISR-SF scores reported for the samples in 
the cited study are 7.29 (SD=4,68) for group 1, 5.95 
(SD=4.21) for group 2, and 2.68 (SD=2.55) for the 
control group 3. Thus, our mean ETISF-SR score of 
6.4 (SD=4.4) illustrates greater exposure to child-
hood trauma in our sample, making it closer to the 
general psychiatric patient subgroup of the Swedish 
study. Also, high contrast in terms of physical and 
emotional items is present, with 2- to 3-fold higher 

rates of physical and emotional abuse items among 
our sample as compared to the Swedish study. 

Another study also investigates the trauma us-
ing ETISF-SR and compares clinical and non-clinical 
samples [15]. The mean ETISF-SR scores are 5.43 
(4.87) for the clinical sample, consisting of outpa-
tients mainly with depression, and 2.33 (2.82) for 
the control non-clinical sample. The results for our 
sample are closer to the clinical sample and higher 
than the non-clinical sample. The comparisons are 
presented in Table 7 and in the supplement Table 1.

Table 7.  Comparisons of the results of ETISF-SR in our study and similar international studies

ETISF-SR Mean (SD) Sample Participants

Current study [6] 6.42 (4.42) Non-clinical sample Medical students

Swedish study [9] 2.68 (2.55) Non-clinical sample  University employees and students

5.95 (4.21) Clinical sample Inpatients in a general hospital 
upon intake

7.29 (4.68) Clinical sample Borderline personality disorder/ 
Bipolar disorder/ ADHD

Korean study [15] 2.33 (2.82) Non-clinical sample

5.43 (4.87) Clinical sample Outpatients mainly with depression

The results from studies on cultural and ge-
ographical differences in the occurrence of child 
physical abuse are controversial, from a universally 
spread event to specific patterns of abuse by re-
gion/culture [16]. In our study, there were almost 
no statistically significant differences in the patterns 
of trauma in terms of country of origin, with only 
two items being more prevalent in the Bulgarian 
students (separation of parents and serious illness 
or injury of a sibling), but with significant difference 
in type of trauma by gender.

The evaluation of mental health outcomes 
among medical students in the study shows that up 
to 1/4 of participants currently have negative men-
tal health outcome. Depending on the outcome 
measure they are 10% for depression, 14% for anx-
iety, 22% for obsessive-compulsive symptoms, and 
10% for suicidal ideations. Past psychiatric diagno-
sis (most commonly depression, followed by eating 
disorder) is present in 11 (8%) of the participants. 
The estimates of our study are relatively lower prev-
alence for depression and anxiety than suggested in 
other studies among medical students (20% in Eu-
rope and 27% worldwide) [17], and are more sim-
ilar to the results of a nationwide survey exploring 
the prevalence of common neurotic symptoms in 
Bulgaria [18] which demonstrates anxiety in 11% 
and depression in 6% of the general population. 

The suicidal ideation rate is also relatively low as 
compared to other studies; results from the litera-
ture in fact range from 2 to 54% [19]. However, our 
results show that the outcomes for the subgroup 
of participants with severe exposure to childhood 
traumatic experiences are significantly higher, with 
higher rates of depression, anxiety, and obsessive 
symptoms (23%, 43%, and 49% of the participants, 
respectively) and the highest rate for suicidal idea-
tion rates (29% of the subgroup).

Alexithymia is present in 9% of the sample in this 
study, which is similar to the reported 10% alexithy-
mia in the general population [3, 20, 21]. Although 
alexithymia was not more prevalent in medical stu-
dents as compared to the general population, in in-
dividuals with the most severe exposure to traumat-
ic experiences in childhood it reaches 20%, similar 
to other reports [22]. Alexithymia also has a statis-
tically significant correlation with depression, anxi-
ety, obsessive-compulsive symptoms, empathy, and 
quality of life, similar to other studies [1, 2].

Empathy, as measured by the TEQ, is higher 
for females than for males – mean score 47.8 (6.6) 
for the whole sample, 48.4 (4.6) for females, and 
46.8 (6.5) for male students, with p<.05. The mean 
TEQ score in the sample is higher than the “aver-
age” as determined by the scale but lower than 
the one found in a Romanian study examining 



30 D. Ignatova, S. Joseph, L.Priebe... Prevalence and correlation between childhood trauma...

empathy among undergraduate medical students  
– mean 49.0 (45.0-52.0), males 46.0 (42.0-48.0) 
and 50.0 (46.0-53.0) for female in the study  [23]. 
Empathy is negatively correlated with alexithymia, 
similar to other studies [23]. While some studies 
find decreased empathy following trauma [24], or 
to the contrary — increased resilience and empa-
thy following traumatic experiences in childhood 
[4], in our study, we find a statistically significant 
negative correlation between physical abuse and 
empathy and no correlation of empathy with the 
trauma total score. 

The study demonstrates that childhood trau-
ma negatively affects the mental health of medical 
students, as the negative mental health outcomes 
show a statistically significant increase with the in-
creased exposure to childhood trauma. Besides be-
ing statistically significant, the results demonstrate 
clinically significant values in the screening tools for 
depression and suicide ideation in the group with 
the most severe exposure to trauma. 23% of the 
participants with severe traumatic exposure have 
clinically significant depression (as compared to 
10% in the whole sample), and 29% have suicide 
ideations (as compared to 10% of the whole sam-
ple). Studies of alexithymia and mental health in 
Bulgaria are limited [4, 25, 26]. It is important to in-
vestigate the risk factors and predictors for negative 
mental health outcomes in medical students and 
aim for the prevention of common mental health 
disorders and suicide risk.

Limitations of the study include some typical bi-
ases, such as sampling bias, recall bias, and self-re-
port bias, as well as possible reluctance to disclose 
information about abuse and mental health prob-
lems even if anonymity is guaranteed.  The sample 
population is gathered from one Medical Universi-
ty, so the results are not generalizable to all medical 
students. The heterogeneity of the sample and lack 
of any exclusion criteria, however (only informed 
consent and good knowledge of English required), 
is presenting an opportunity for exploration of a re-
al-life multi-cultural population. The distribution of 
the survey among medical students during their ed-
ucational cycle in psychiatry, however, might lead to 
potential bias on some variables, for example, we 
observed high interest in psychiatry in the sample 
(22%, making psychiatry the most interesting spe-
cialty among the participants). It is expected as well 
that only people will a significant interest in mental 
health will take the survey, so the results will not 
be generalizable for the whole sample of medical 
students. Also, the questionnaire for evaluation of 

trauma includes traumatic experiences occurring 
before the age 18, which is prone to capture higher 
prevalence of trauma as reported in other studies. 
Studies report that trauma occurring before the age 
of 12 is a predictor of more severe psychopathology 
in adulthood, but the current study cannot investi-
gate this. Owing to the fact that the negative men-
tal health outcomes are highly correlated, further 
analysis will be needed to clarify their relationship 
to trauma. 

Conclusion
Medical students experience common mental 

health problems such as depression, anxiety, obses-
sive-compulsive symptoms, and alexithymia with 
prevalence similar to the general population. Child-
hood traumatic experiences appear quite common, 
predominantly as general traumatic experiences, 
but physical, emotional, and sexual abuse are rel-
atively high as compared to other non-clinical sam-
ples in the literature. Childhood trauma leads to 
statistically and clinically significant differences in 
negative mental health outcomes such as depres-
sion and suicide risk, and is positively correlated 
with alexithymia. Further papers based on this 
study will focus on the evaluation of the risk factors 
for negative mental health outcomes.
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Supplement
Suppl. Table 1. Comparison of the ETISF-SR of this study and the non-clinical sample of a Swedish study

Current study 
Medical students

Swedish study [9] 
Control group

(N=210) (N=56)

N (%) N (%)

General trauma

T1. Natural disaster 30 (14%) 0 (0%)

T2. Serious accident 30 (14%) 2 (4%)

T3. Serious personal injury 45 (21%) 2 (4%)

T4. Serious injury/illness of a parent 43 (20%) 16 (29%)

T5. Separation of parents 39 (19%) 14 (25%)

T6. Serious illness/injury of sibling 20 (10%) 7 (13%)

T7. Serious injury of a friend 45 (21%) 5 (9%)

T8. Witnessing violence 101 (48%) 11 (20%)

T9. Family mental illness 92 (44%) 14 (25%)

T10. Alcoholic parents 17 (8%) 5 (9%)

T11. Seeing someone murdered 12 (6%) 0 (0%)

Physical abuse

P1. Slapped in the face 135 (64%) 8 (14%)

P2. Burned with cigarette 25 (12%) 0 (0%)

P3. Punched or kicked 80 (38%) 8 (14%)

P4. Hit with a thrown object 81 (39%) 5 (9%)

P5. Pushed or shoved 100 (48%) 12 (21%)

Emotional abuse

E1. Often put down or ridiculed 86 (41%) 4 (7%)

E2. Often ignored or made to feel you didn’t count 81 (39%) 6 (11%)

E3. Often told you are no good 62 (30%) 4 (7%)

E4. Most of the time treated in a cold or uncaring way 42 (20%) 4 (7%)

E5. Parents fail to understand your needs 84 (40%) 15 (27%)

Sexual abuse

S1. Touched in intimate parts in a way that was uncomfortable 34 (16%) 3 (5%)

S2. Someone rubbing genitals against you 31 (15%) 3 (5%)

S3. Forced to touch intimate parts 13 (6%) 0 (0%)

S4. Someone had genital or anal sex against your will 5 (2%) 2 (4%)

S5. Forced to perform oral sex 6 (3%) 0 (0%)

S6. Forced to kiss someone in a sexual way 9 (4%) 0 (0%)

General trauma 2.26 (1.77) 1.36 (1.21)

Physical abuse 2.00 (1.65) 0.59 (0.91)

Emotional abuse 1.69 (1.71) 0.59 (0.91)

Sexual abuse 0.47 (0.96) 0.14 (0.48)

Total score ETISR-SF 6.42 (4.42) 2.68 (2.55)
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POSITIVE CORRELATION BETWEEN PARENTAL STRESS, DEPRESSION, 
AND ANXIETY IN THE PARENTS OF THALASSEMIA PATIENTS
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Abstract. Thalassemia is a hereditary hemoglobinopathy characterized by decreased or absent globin 
chain production. Thalassemia causes patients and family members to experience physical and emo-
tional difficulties that can disrupt their normal psychosocial existence. This was a cross-sectional survey 
conducted at Palembang branch of the Association of Parents of People with Thalassemia, Indonesia. 
This study’s sample size was eighty people and collected using consecutive sampling technique. The 
DASS-42 questionnaire was used to evaluate the levels of stress, depression, and anxiety. Research sub-
jects were predominantly older adults (50.0%), females (73.8%), with a secondary education (61.2%), 
having at least one child with thalassemia (82.5%), with disease duration averagely of more than five 
years (62.5%). As many as 33.8% of the subjects were affected by stress, 21.2% by depression, and 
41.2% by anxiety. There is a significant correlation between stress and depression (r=0.495; p=0.006) 
and between stress and anxiety (r=0.536; p=0,001), or, the greater the stress, the greater the depression 
and anxiety.
Key words: thalassemia, depression, mental health, chronic disease, genetic disease

ПОЗИТИВНА КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ СТРЕС, ДЕПРЕСИЯ И 
ТРЕВОЖНОСТ У РОДИТЕЛИ НА ПАЦИЕНТИ С ТАЛАСЕМИЯ

Митаяни Пуруоко1, Ахмад Гхифари2, Мухамад Ариф Кобитхурахмат3
1Departement of Medical Biology, Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Palembang, 

South Sumatera, Indonesia
2Departement of Parasitology, Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Palembang, 
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Резюме. Таласемия е наследствена хемоглобинопатия, която се характеризира  със загуба или 
редукция на синтеза на алфа- или бета-глобиновите вериги. Тя причинява телесни и емоционални 
трудности у пациентите и техните близки, които могат да нарушат психосоциалното им функцио-
ниране. Представеното срезово проучване е проведено в клона в Палембанг на Асоциацията на 
родителите на хора с таласемия в Индонезия. Извадката се състои от 80 души, набирани после-
дователно според обръщаемостта им към службата. Използван е въпросникът DASS-42 за оценка 
на нивата на стрес, депресия и тревожност. Участниците бяха предимно в напреднала възраст 
(50,0%), жени (73,8%), с основно образование (61,2%), с поне едно дете с таласемия (82,5%) с про-
дължителност на боледуването средно над 5 години (62,5%). 33.8% от участниците са засегнати от 
стрес, 21,2% – от депресия, и 41,2% – от тревожност. Установена е значима корелация между стрес 
и депресия (r=0,495; p=0,006) и между стрес и тревожност (r=0,536; p=0,001), или, с покачването 
на нивото на стреса се покачват и нивата на депресия и тревожност. 
Ключови думи: таласемия, депресия, психично здраве, хронична болест, генетично заболяване 
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Introduction
Thalassemia is a monogenic inherited hemo-

globinopathy characterized by a loss or reduction 
in the synthesis of alpha or beta globin chains. The 
current treatment consists of blood transfusions, 
the administration of iron chelation medications, 
and, in certain cases, splenectomy [1]. 

Risk factors for depression in parents car-
ing for children with genetic or chronic diseases 
are still rarely studied. Parents and patients with 
thalassemia communicate that thalassemia is a 
burdensome condition with various negative ef-
fects on the lives of sufferers and their families. 
Patients with thalassemia and even their families 
experience restrictions in their economic, social, 
educational, and work life [2]. Families who care 
for thalassemia patients, as well as the sufferers 
themselves, experience stress ranging from mild 
to severe [3]. Based on the assessment with the 
Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21) 
questionnaire, the depression scores of parents 
of children with autism and parents of children 
with type 1 diabetes mellitus were higher than the 
depression scores of parents with children whose 
growth and development were normal according 
to age [4]. Variables that play a very strong role on 
the mental health of parents who care for children 
with chronic diseases are the parents’ age, their 
health conditions, and the existence of inter-rela-
tive marriages [5].

The aim of this study was to evaluate the re-
lationship between stress, depression, and anx-
iety among parents of thalassemia patients in 
Palembang, Indonesia.

Methods
The study employed a cross-sectional strategy 

which was conducted in November and December 
2019 at the Palembang branch of the Association 
of Parents of People with Thalassemia Indonesia 
(POPTI) in South Sumatera, Indonesia. Target pop-
ulation consisted of parents of children with thal-
assemia. Study population consisted of parents 
of thalassemia patients at the POPTI Palembang 
branch.

A minimal sample size of 80 subjects was de-
termined for the investigation. Consecutive sam-
pling was used to collect samples, i.e., respond-
ents were collected until the needed number of 
respondents was reached. Inclusion criteria were 
informed consent and correct completion of the 

DASS-42 by one of the parents (father or mother) 
of a living child with thalassemia. Exclusion crite-
ria for the sample were those who were current-
ly taking selective serotonin reuptake inhibitors 
(SSRI), serotonin norepinephrine reuptake inhibi-
tors (SNRI), tricyclic antidepressants, monoamine 
oxidase inhibitors (MAOI), alcohol, or illicit drugs.

The levels of stress, depression, and anxiety 
among thalassemia-affected children’s parents were 
assessed with an Indonesian-translated version of 
the DASS-42 questionnaire. The score for each item 
ranges from 0 (not occurring within the last week) to 
3 (frequently occurring in the last week). Score inter-
pretation is summarized in Table 1.

Questions for depression are items 3, 5, 10, 13, 
16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, 37, 38, 42. Questions for 
anxiety are items 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 
30, 36, 40, 41, and questions for stress are items 1, 
6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 39. The 
correlation between stress and depression and 
the correlation between stress and anxiety were 
tested by correlation test using the RStudio appli-
cation version 4.1.0 (RStudio, Boston, Massachu-
setts, USA).

Table 1. Score interpretation for DASS-42 Questionnaire

Stress Depression Anxiety

Normal 0-14 0-9 0-7

Mild 15-18 10-13 8-9

Moderate 19-25 14-20 10-14

Severe 26-33 21-27 15-19

Very severe 34-42 28-42 20-42

Ethical approval was obtained from the Ethics 
Committee of the Faculty of Medicine, Universitas 
Muhammadiyah Palembang, South Sumatera, In-
donesia. Each research subject signed a written in-
formed consent form.

Results
Eighty parents were recruited as respondents. 

The characteristics of the research subjects are 
summarized in Table 2. Respondents were primarily 
older adults (50.0%), women (73.8%), with a sec-
ondary education (61.2%), had at least one thalas-
semia afflicted child (82.5 %), with disease duration 
of more than five years in most of them (62.5 %).
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Table 2. Characteristics of the respondents (n=80)

Characteristics Frequency 
(person)

Percentage 
(%)

Age

- Teens

- Adult

- Elderly

1

53

16

1.2

78.8

20.0
Sex

- Male

- Female

21

59

26.2

73.8
Education level

- Elementary school

- Middle-High school

- Higher education

18

48

14

22.5

60.0

17.5
Number of children with thal-

assemia

- 1 child

- >1 child

66

14

82.5

17.5

Duration of illnes

- ≤1 year

- 1-5 years

- >5 years

4

26

50

5.0

32.5

62.5

The average stress score was 10.84 out of 42, 
the average depression score was 5.68 out of 42, 
and the average anxiety score was 7.55 out of 42. 
(Figure 1). Thirty-three-point eight percent of the 
respondents had mild to very severe stress, 21.2 
percent experienced mild to very severe depres-
sion, and 41.2% experienced mild to very severe 
anxiety (Table 3).

Figure 1. Average stress, depression and anxiety scores.
The maximum score for each variable is 42

Since the scores for stress, depression and anx-
iety were not normally distributed, the Kendall Tau 
correlation test was used to examine their rela-
tionship. The Kendall Tau correlation test (Table 4) 
revealed a significant p-value (<0.05) for the cor-

relation between stress and depression, as well as 
between stress and anxiety with moderately strong 
positive tau values.

Table 3. Stress, depression, and anxiety levels (n=80)

Variable Frequency (person) Percentage (%)

Stress level

Normal

Mild

Moderate

Severe

Very severe

53

15

10

1

1

66.25

18.75

12.50

1.25

1.25

Depression level

Normal

Mild

Moderate

Severe

Very severe

63

9

6

2

0

78.75

11.25

7.50

2.50

0.00

Anxiety level

Normal

Mild

Moderate

Severe

Very severe

47

13

12

3

5

58.75

16.25

15.00

3.75

6.25

Table 4. Pearson Correlation Test Results

Tested variables r p
Stress vs depression 0.495 0.006*
Stress vs anxiety 0.536 0.000*

* significant α 0.05

Discussion
The number of stressed parents in this study 

differs from the findings of previous research. This 
study demonstrates that the majority of parents 
are not stressed when caring for their thalassemia 
affected children, whereas previous research sug-
gested that all caregivers experienced mild to se-
vere stress [3].

In this study, 17 parents (21.2 %) were having 
depression, with 15 experiencing mild-to-moderate 
depression and 2 suffering from severe-to-extreme 
depression. This number contradicts the findings of 
a recent study in Iran, which indicated that depres-
sion occurred in 60% of parents with children having 
chronic blood diseases [6]. However, the results of 
our study are similar to a Turkish study which found 
that 17.1% of parents with children having hemato-
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poietic stem cell transplantation experienced se-
vere depression, and 12.2% experienced moderate 
depression [7]. Mettananda et al. (2020) showed 
that mothers with thalassemia children had more 
symptoms of depression than mothers with healthy 
children. Depression in mothers with thalassemia 
children is connected with their children‘s emotion-
al disorders, behaviour, and social interactions [8]. 
Mothers are more involved than fathers in caring 
for their chronically ill children [9, 10]. The similar 
conclusion may also be drawn from the fact that 59 
of the 80 parents (73.8%) who participated in this 
study were mothers. 

Psychological resilience is the capacity for 
self-development that enables an individual to 
successfully confront a deviant circumstance [11]. 
The results of this study reveal that parents of thal-
assemia patients have a relatively healthy mental 
state. This is likely due to the psychological resil-
ience of parents in dealing with their children‘s 
chronic illnesses. In addition, there was a good 
chance that the respondents’ coping strategies in 
this study were effective. Coping behaviour is the 
activity and attitude of every person in a nega-
tive or stressful situation in which they attempt to 
maintain equilibrium and control stress [12]. There 
are numerous coping behaviours, including draw-
ing closer to God, prayer, sharing the problem with 
others, etc. Effective coping strategies can help 
parents lessen the severity of mental health issues 
[12, 13]. According to a prior study, parents of thal-
assemia patients in Malaysia utilized positive reli-
gious coping strategies, which were related with 
less psychological distress [10]. Previous study 
reported that some expectant mothers claimed 
they would choose abortion if their foetus was 
diagnosed with beta-thalassemia major. Others 
would continue their pregnancy despite the pres-
ence of beta-thalassemia major in the foetus, and 
the remaining mothers claimed they were unable 
to determine their next course of action. Initially, 
parents of people with thalassemia experienced 
sadness, fear, shock, and frustration, according to 
an interview from a qualitative research. If a moth-
er is able to accept reality, her perseverance in car-
ing for thalassemia-afflicted children is successful. 
This can be seen and felt via the mother’s actions 
of patience, sincerity, and prayer in caring for her 
child [14, 15]. 

Stress, depression, and anxiety were found to 
have a relatively robust positive connection, as de-
termined by this study. It is believed that chronic 
and recurrent exposure to stress is a significant risk 

factor for depression [16]. In addition, an anxiety 
spectrum disorder can be triggered by the com-
bination of persistent stress plus a significant and 
traumatic incident [17]. Stress is linked to increase 
in inflammatory processes that can facilitate the 
development of depression and other mood dis-
orders. The sympathetic nervous system and the 
hypothalamus-pituitary-adrenal axis are biological 
pathways involved in this process (HPA axis). Both 
of these mechanisms turn environmental and so-
cial stressors into diverse proinflammatory agents. 
When a person is subjected to stress for an extend-
ed period of time, the body produces more stress 
hormones. This results in decreased adaptation to 
stress or the inability of the body to adequately 
end stress. Repetitive and prolonged activation of 
the HPA axis induces a neuroendocrine adaptation 
that inhibits glucocorticoid release and upsets the 
balance, as the hormone overwhelms other neural 
systems involved in stress response [17].

The health of thalassemia patients is a major 
worry for their parents, but the mental health of 
the parents cannot be ignored by medical profes-
sionals. According to research, parents who are 
nervous, depressed, or stressed can induce mental 
problems or developmental issues in their children 
[18]. Therefore, efforts must be made to minimize 
the occurrence of stress, depression, and anxiety 
in parents of children with chronic illnesses such 
as thalassemia. They include health offices, educa-
tional institutions, POPTI, and the general public in 
these initiatives. The results of this study are antic-
ipated to serve as a foundation for future research 
on the factors that influence stress, depression and 
anxiety levels of parents of thalassemia patients, 
and the coping strategies they have employed.

The limitation in this study is that it is focused 
on a specific demographic group; thus, its results 
cannot be extended to parents of persons with oth-
er chronic diseases.

Conclusion
There is a positive association between parental 

stress, depression and anxiety in parents of children 
with thalassemia. The greater the level of stress, 
the greater the degree of depression and anxiety. 
To alleviate tension, involved parties must exert 
considerable effort. It is anticipated that  POPTI, in 
conjunction with health or health education insti-
tutes, will be able to organize healing therapy ac-
tivities for parents as a type of respite from their 
children’s treatment regimens.
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ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ДЕБРИЙФИНГ 
НА МЕДИЦИ ПРИ ПЪРВАТА ВЪЛНА ОТ COVID-19

Милена Димитрова, Мирена Георгиева, Йоанна Маринова, Данчо Дилков
Клиника „Психиатрия”, Военномедицинска академия – София

Лаборатория по психично здраве и превенция, Военномедицинска академия – София

Резюме. Настоящата работа описва и прави качествен и количествен анализ на получените данни 
от извършени дебрийфинги на медици, работещи с болни от COVID, както и на анонимни теле-
фонни обаждания, постъпили на горещата телефонна линия за граждани от цялата страна, със-
тояли се в периода 28.04.2020-29.05.2020 г., свързани със заболяването COVID-19. Анализът на 
телефонните обаждания касае 705 регистрирани разговора, с изведени демографски данни: пол, 
възраст, семейно положение, заетост, местоживеене, както и отбелязване на характера и съдър-
жанието на въпросите и оплакванията, свързани с предоставената безплатна услуга. Резултатите 
сочат, че се обаждат повече възрастни лица над 70 години, живеещи сами, от отдалечени райони 
на страната и спазващи строга физическа изолация, най-често със симптоми на паника. Дебрий-
фингите включват работа на психолози с пет екипа медици (лекари, сестри и санитари) от две 
инфекциозни клиники на Военномедицинска академия, които са работили между пет и седем де-
нонощия затворен цикъл с пациенти от COVID-19 за посочения период. Резултатите от груповата 
работа показват, че медиците се чувстват емоционално силно обвързани и притеснени за семей-
ствата и близките си, като трудно преодоляват наложената едноседмична изолация, свързана с 
грижи за пациенти с COVID-19, което наред с други организационни причини доведе до промяна 
на работния им график в рамките на не повече от 2-3 денонощия. От друга страна, възможността 
да говорят откровено за проблемите, намали натрупаното психично напрежение, а убеждението, 
че са разбрани и техните препоръки за оптимизиране на работата в голяма степен са приети, до-
веде до установяване на по-ефективна работна среда.
Ключови думи: гореща телефонна линия, дебрийфинг на медици, тревожност, панически 
атаки

HOTLINE FOR CITIZENS AND DEBRIEFING 
OF MEDICAL PERSONNEL IN THE FIRST WAVE OF COVID-19

Milena Dimitrova, Mirena Georgieva, Yoanna Marinova, Dancho Dilkov
Psychiatry Clinic, Military Medical Academy – Sofia

Laboratory for Mental Health and Prevention, Military Medical Academy – Sofia

Abstract. This research presents qualitative and quantitative analysis of the data obtained from debrief-
ings of physicians working with coronavirus patients, as well as from anonymous phone calls on the 
COVID-19 hot-line for citizens across Bulgaria, in the period 28.04.2020-29.05.2020. The telephone calls 
analysis consists of 705 registered calls and contains demographic data, type of questions and com-
plaints. The results show that more elderly people over the age of 70 living alone, from remote areas of 
the country and observing strict physical isolation, most often report symptoms of anxiety and panic. 
The debriefings involved psychologists working with five medical teams (doctors, nurses and orderlies) 
from two infectious disease clinics at the Military Medical Academy who worked between 5 and 7 days 
in a closed working cycle with COVID-19 patients. The results show the physicians feel emotionally at-
tached and anxious for their families and loved ones, finding it difficult to overcome the one-week 
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isolation in the COVID-19 unit. As a consequence, the working time in the unit was reduced to 2-3 days 
per team. The opportunity to speak openly about the problems reduced the accumulated mental stress 
and established the belief that the medical teams were understood and their recommendations for 
optimizing their work were largely accepted, which led to the establishment of a more efficient work 
environment.
Key words: hot-line, medical debriefing, anxiety, panic attacks

Въведение
Ограничителните мерки, неясният времеви 

период на пандемията, фокусирането върху пре-
димно негативни новини от страна на масме-
диите са предпоставка за формиране на нови 
модели на поведение, базирани на преживя-
ване на страх, несигурност, обвинения, чувство 
за вина и т.н. В прогностичен план това води до 
дисфункционалност във взаимоотношенията, 
социалните регулации и затруднява способнос-
тите за социална адаптация и личностово раз-
витие. Налагането на идеята за ограничаване, 
затваряне и дистанциране като решение на про-
блем с размерите на пандемия за продължите-
лен период от време може да доведе до трайна 
промяна на нагласите и формиране на дезадап-
тивно поведение. 

„Гореща телефонна линия” е пряка телефон-
на връзка (предоставена от институция) между 
два телефонни поста без посредник или посред-
ничеща централа. 

Терминът се използва за първи път по от-
ношение осъществяването на пряка телефонна 
връзка (без официални посредници и превода-
чи) между Кремъл и Белия дом по време на Ка-
рибската криза (1962 г.), възникнала между САЩ 
и СССР във връзка с построяването на съветски 
установки за изстрелване на балистични ракети 
в Куба. „Горещата линия” е установена на 20 юни 
1963 г. и е съхранена до днес, служейки за пре-
дотвратяване на големи кризи и известна като 
червения телефон, която се поддържа и до днес 
и съществува между външните министри на Ин-
дия и Пакистан, Индия и Китай и др.

Постепенно, но трайно терминът „гореща 
линия” придобива все по-широко разпростра-
нение в гражданското общество в целия свят. В 
България са открити постоянно съществуващи  
подобни телефонни връзки, от една страна, за 
получаване на информация от граждани за ко-
рупционни практики например, а от друга стра-
на, за оказване на помощ при сексуален тормоз 
и сексуално насилие, домашно насилие, ано-
нимна психиатрична помощ при зависими от 
ПАВ и алкохол; при болни от СПИН и др. 

Съществуват и временни „горещи телефонни 
линии”, които се откриват специално да оказват 
подкрепа на гражданите по конкретен повод и 
за определено време, след което биват закрити.

На 13 март 2020 г. Народното събрание на 
Република България въведе извънредно поло-
жение в страната заради разпространението на 
коронавирусната инфекция. Постепенно оттога-
ва за различен период от време институции и 
организации създадоха специални телефонни 
линии за информация и оказване на помощ на 
гражданите.

Дебрийфингът е дори още по-стар метод за 
психологична подкрепа от горещата телефонна 
линия. За първи път S. L. A. Marshall, главният ис-
торик на битките на щатските въоръжени сили 
по време на Втората световна война, използва 
на практика метода, по-късно определен като 
психологически дебрийфинг. Неговата цел била 
да изследва „историческата истина“, като по-
лучавал подробни описания за военните битки 
от оцелелите войници в топла и подкрепяща 
атмосфера. Сесиите били провеждани в малки 
групи от войници веднага след битката и в при-
съствието на интервюиращ офицер. Войниците 
също така обсъждали помежду си преживява-
нията си, както и непосредствените си реакции 
след сраженията. По този начин открили, че в 
една и съща битка всеки от тях преживявал по 
различен начин обстоятелствата. Предимството 
на този тип дебрийфинг било, че се фокусира 
върху актуални факти и данни от първоизточ-
ници. Дебрийфингът на Marshall се състоял от 
когнитивно припомняне на събитията, без вся-
какъв опит да се адресира психологическият 
ефект на битките върху оцелелите. Въпреки това 
тези групови срещи били описани от войниците 
като полезни поради факта, че можели да спо-
делят преживяванията и емоциите си, като по 
този начин се засилвало единството и подкре-
пата в групата [1].

По време на войните във Виетнам и Корея, 
екип от психолози и психиатри доразвива кон-
цепцията и методиката на груповия дебрий-
финг. Военните психиатри се обединили около 
идеята за разработване на интервенции на бой-
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ното поле, които да осигурят на войниците не-
забавна помощ и да им помогнат да се върнат 
към активните си служебни задължения. Тези 
интервенции били базирани на схващането, че 
споделянето на травматичните събития спомага 
психическото възстановяване [1].

Психологическият дебрийфинг е дефиниран 
от Mitchell през 1983 г. като индивидуална или 
групова среща между лица, които са подложени 
на извънредна и критична ситуация и такива, ра-
ботещи в сферата на психичното здраве, които 
са способни да помогнат за изразяването на чув-
ствата и реакциите, породени от инцидентната 
стресова ситуация. По-късно норвежкият психо-
лог Dyregrov (1989) дава определението: „Психо-
логическият дебрийфинг е групова среща, орга-
низирана с цел да се подпомогне интегрирането 
на дълбоките лични преживявания на когни-
тивно, емоционално и групово ниво и следова-
телно да се предотврати абнормна реакция у 
потърпевшите индивиди.“ От това определение 
става ясно, че дебрийфингът е предназначен за 
работа в група, докато индивидуалната работа 
при критични ситуации се вписва в контекста на 
кризисната психологична интервенция. Dyregrov 
отбелязва също, че за да бъде ефективен де-
брийфингът, трябва да бъде направен в кратък 
срок след травматичното събитие [2].

Ефективността и ефикасността на дебрий-
финга са обект на разширени дебати в послед-
ните 20 години. Една от причините е, че досега 
не е постигнат пълен консенсус върху оценя-
ващите метода критерии. Първоначалната цел 
на тази групова кризисна интервенция е била 
предотвратяването на свързаните със стреса 
психични разстройства [3, 4]. Въпреки това без-
спорен е фактът, че груповите срещи в услови-
ята на криза са ефикасен скринингов метод за 
всеки един от членовете на групата, що се касае 
до насочване към по-специализирана помощ 
[5]. Въпреки противоречивите научни данни 
върху ефективността на дебрийфинга, той ос-
тава най-широко използваната и структурирана 
интервенция за скоро настъпили травматични 
събития [6].

Дебрийфингът е изграден върху 3 основ-
ни терапевтични компонента: емоционално 
вентилиране в контекста на груповата работа, 
нормализиране на ответните реакции и пси-
хологическо обучение върху реакциите, които 
могат да настъпят след травматично събитие. 
Техниката се състои най-общо от преговор на 
стресовата ситуация, окуражаване за споделя-

не на емоционалните реакции и спомагане за 
когнитивната преработка на преживяването.

Психологичният дебрийфинг може да се 
използва и при индивидуална работа, но гру-
повата обстановка е за предпочитане не само 
заради икономическите и техническите си пре-
димства, но също и заради пресъздаването на 
„свойствена, позната среда“.  Групата се пре-
връща в място за комуникация, която устано-
вява ред, доверие и чувство на безопасност и 
приемане [1].

Цел
С тази разработка се цели да се набележат 

и предприемат най-ефективните дейности (ин-
формираност, разговори с психолози и др.), 
свързани с психичното здраве на населението по 
време на пандемия, както и максимално да се 
повишат възможностите за ранна превенция на 
психичните заболявания при последващи пери-
оди на изолация. Това включва да се изведат по 
емпиричен път рисковите фактори и поведение, 
както и да се предоставят препоръки за своевре-
менна реакция.

Целта на груповата работа с медицински спе-
циалисти включва емоционално вентилиране на 
преживелищен опит, извеждане на стратегии за 
справяне в стресогенна ситуация, оптимизиране 
на работния график и работна среда според спе-
цификите на психичното функциониране в про-
менени условия на средата.

Материал и методи
За да се изпълни целта на настоящата рабо-

та, психолозите работят едновременно на две 
нива: отговарят на гореща телефонна линия и 
провеждат дебрийфинги на медици от две ин-
фекциозни клиники във ВМА – София, в периода 
28.04.2020-29.05.2020 г. Психолозите, отговаря-
щи на горещата телефонна линия, провеждат 
кратко полуструктурирано интервю на всеки 
обадил се за набиране на социометрични данни, 
наличие на психична болест и др. Впоследствие 
продължават телефонната консултация спо-
ред нуждите на обадилото се лице. В периода 
на неговото функциониране от 21 работни дни, 
(изключвайки почивните дни – събота и неделя) 
по 4 часа дневно, към горещия телефон имаше 
много сериозен интерес, като се отчете, че в пър-
вите 14 дни от стартирането му са регистрирани 
352 обаждания, а в 5 от тези дни е имало близо 
по 40 обаждания на ден.
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Методът на работа на психолози с медици, 
работещи с пациенти, болни от ковид, е т.нар. 
фокус-група и извършване на дебрийфинг с че-
тири екипа, състоящи се от по 6-8 човека, включ-
ващи лекари, сестри и санитари. Работата с еки-
пите от медици, участващи в дебрийфингите, 
беше с продължителност 70-90 минути за един 
екип. Извърши се оценка на медиците относно 
адекватното възприемане на реалността (себе-
възприемане, работна среда, обстановка, съби-
тия и др.), получаване на ситуативна подкрепа и 
оценка на механизмите им за справяне. 

Резултати
Резултатите от телефонните обаждания очак-

вано сочат, че локдаунът засяга всички сфери на 
социално-икономическия живот, със съответ-
ните последици в психичното функциониране 
на индивидите. Най-силно засегнати са хората 
в неравностойно положение и тези със специ-
фични нужди. При тях изначално са затруднени 
автономността и способността за самостоятелно 
справяне, а в режим на извънредно положение 
са им отнети всички външни източници на под-
крепа. Силно засегнати се оказват родителите на 
деца със специфики в развитието и поведенче-
ски особености,  останали без работа, за да ги 
гледат, и то без да могат да отговорят адекватно 
на специфичните нужди в развитието им.

По отношение на телефонните разговори са 
регистрирани 705 обаждания на горещата теле-
фонна линия. От общия брой 523 са жени, а 182 
са мъже.

Най-много обаждания има във възрастовата 
група 60-89 г. – 545 души, а най-малко са във въз-

растта 18-39 г. – 51 човека. Останалите 201 обаж-
дания са във възрастовия диапазон 40-59 г.

По отношение на семейното положение 
най-много обаждания са регистрирани (483) от 
хора, живеещи сами. Семейните лица и тези, 
които живеят с близките си, значително по-мал-
ко (222) са се възползвали от горещата телефон-
на линия.

Според местоживеенето – 142 души са съоб-
щили, че живеят в столицата или областен град, 
докато болшинството от обадилите се (563) жи-
веят в села или малки градове.

От всички обадили се на горещата телефонна 
линия 493 са пенсионери, докато 212 имат тру-
дова заетост или учат и работят едновременно.

Най-честите оплаквания, които споделят 
обадилите се, включват соматични симптоми 
на страх и паника, депресивни изживявания, 
както и потребност от изслушване, утеха и ин-
формация. Резултатите сочат, че се обаждат 

повече възрастни лица над 70 години, живее-
щи сами, от отдалечени райони на страната и 
спазващи строга физическа изолация, най-чес-
то със симптоми на паника. Това е представено 
на табл. 1.

Фиг. 1. Разпределение на участниците по пол

Фиг. 2. Разпределение на участниците по възраст

Фиг. 3. Разпределение на участниците в съответните социални категории – семеен статус, местоживеене и работна заетост
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Таблица 1. Най-често споделяни оплаквания на горещата телефонна линия

Симптоми на паника Симптоми на депресия Соматоформни (фантомни) 
оплаквания

Организационни и 
информационни въпроси

- сърцебиене

- замайване

- „стягане” в сърдечната област

- главоболие

- страх от заразяване

- промяна в настроението 
(потиснатост, раздразнителност)

- нарушения на съня (чести 
нощни пробуждания, трудно 
заспиване, „лек” сън)

- нарушен апетит (повишен или 
понижен) 

- „усещане” за болки в гърлото

- „усещане” за повишена 
телесна температура (горещина, 
зачервяване на лицето и др.)

- споделяне на страх, че „вече 
съм се заразил/а”

- начин на реакция при съмнения 
за заразяване с COVID-19

- използване/споделяне на 
важни телефонни номера и 
служби

- нужда от съвети при обостряне 
на вече налични психични или 
соматични болести

Дебрифийнгите, които са направени, включ-
ват работа с психолози с четири екипа медици 
(лекари, сестри и санитари) от две инфекциоз-
ни клиники на Военномедицинска академия, 
които са работили между пет и седем деноно-
щия затворен цикъл с пациенти с COVID-19.  С 
различните екипи медици беше работено ед-
нократно в рамките на около 70-90 минути, не-
посредствено след напускане на работния им 
цикъл.

Наблюденията над груповата динамика сочат 
високо ниво на включеност от страна на участни-
ците, като нагласите и очакванията са насочени 
към споделяне на собствен преживелищен опит 
от престоя в „Зоната“, както и споделяне на ак-
туално емоционално състояние, обсъждане на 
фактори, провокиращи преживяване на напре-
жение и безпокойство. В началото се открояват 
единични говорители, докато в процеса на раз-
витие на груповата динамика се наблюдава кон-
структивност, взаимно изслушване и допълване. 
Преобладаващата емоционална атмосфера е 
позитивна, с висока интензивност на преживя-
ванията и чувство за собствена удовлетвореност.

Обособиха се четири основни области на ин-
тервениране след първоначалния контакт: 

– себеоценка и себевъзприемане;
– обсъждане на променените условия и на-

чини на работа в рамките на работната среда; 
– обсъждане на променените начини и въз-

можности за взаимодействие извън работната 
среда (в дома, семейството, близките);

– обсъждане на начините и възможности те 
за индивидуална и групова адаптация към про-
мените.

Обсъждаха се и се предлагаха алтернативи 
както в оценката на детайлите на ситуацията, 
така и в поведенческите варианти. Изследваха 
се и се обсъдиха съхранени адаптивни ресурси 
на личността.

Резултатите показват, че медиците се чувст-
ват емоционално силно обвързани и притесне-
ни за семействата и близките си, като трудно 
преодоляват наложената едноседмична изола-
ция, свързана с грижи за пациенти с COVID-19. 
Прибирайки се за седмица у дома, те прежи-
вяват симптоми на тревожност, нарушения на 
съня, страх и вина, че могат да заразят близките 
си, потиснатост и др. Сподели се нежеланието на 
медиците да излизат от вкъщи, както и да общу-
ват с хора извън семейството по време на прес-
тоя им у дома. Там чувстват грижата и обичта на 
близките си, които им помагат да започнат след-
ващия работен цикъл.

По отношение на себевъзприемането и себе-
оценката резултатите от дебрийфингите показ-
ват, че медиците се чувстват способни и подгот-
вени за конкретната дейност, която изпълняват. 
Наблюдават се усещане за значимост и рутина в 
такъв тип работа, което им позволява да се спра-
вят на оптимално ниво. Налице са усещания, че 
са „специални”, защото са първите, които рабо-
тят с ковид-пациенти и при специфични условия.

По отношение на променените условия на 
работа и работен график се наблюдава мини-
мизиране на индивидуалните различия, толе-
рантност и разбирателство в излъчените екипи. 
Липсата на яснота относно променения работен 
график и бъдещи промени обаче води до из-
черпване на  психичните ресурси за справяне и 
затруднения в адаптацията. Стратегията за спра-
вяне, която наблюдавахме у медиците, беше 
рационализация и фокусиране върху професио-
налните способности и умения. Те споделят, че 
са теоретично подготвени за работа в екстремни 
ситуации и условия (където не са попадали досе-
га) и настоящата ситуация им дава възможност 
да се „изпробват”.

Някои от горепосочените резултати от де-
брийфингите с медици са изобразени на табл. 2.
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Таблица 2. Индивидуално, групово и организационно ниво на функциониране при дебрийфинги на медици

Организационно ниво 
на функциониране Групово ниво на функциониране Индивидуално ниво 

на функциониране
Споделяни и 
обсъждани области 
на действие

Работен график; формиране на 
екипи; ръководство и политика 
относно дейността на екипите; 
медицинско оборудване и работа 
с него

Споделя се от всички липса на 
яснота относно променения работен 
график, начина на формиране 
на екипи, както и наличната 
информация, въз основа на която се 
вземат  решения от ръководството

Наблюдават се разбирателство 
и толерантност в екипите, както и 
минимизиране на индивидуалните 
различия

Липсата на информация и динамичните 
промени водят до усещания за несигурност 
и съмнения, като в по-дългосрочен план се 
изчерпват  психичните ресурси за справяне 
и се стига до затруднения в адаптацията към 
промени

Трудностите се възприемат и като 
професионално предизвикателство с чувство 
на удовлетворение от работата и фокусиране 
върху личните умения и способности

Установени 
възможности за 
промяна, набелязани 
препоръки

Обсъдиха се предложения за 
оптимални промени в работния 
график, които включват 
съкращаване на цикъла работа/
почивка от 5 на 2-3 дни

Насърчи се споделянето и оказване-
то на взаимопомощ и подкрепа в 
работните екипи

Насърчи се използване на релаксиращи 
методи и техники у дома

Обсъждане и изводи
Като автори и преки участници в дебрийфин-

гите с медици и водене на разговори с граждани 
на „горещата телефонна линия”, считаме, че при 
обявената извънредна ситуация на заболява-
нето COVID-19 в голяма степен сме постигнали 
основните си цели и сме допринесли за предос-
тавяне на външна подкрепа на индивида; нама-
ляване на тревожността и паниката, за да могат 
вътрешните ресурси да се приведат в действие и 
индивидът да се върне  към предишно или към 
оптимално ниво на адаптация.

Основните етапи за преодоляване на острата 
фаза на кризисната ситуация по отношение на 
„горещата” телефонна линия се свързват с чув-
ство за безизходица и загуба на контрол, като 
поради това е необходимо да бъде снижено ни-
вото на болезненост и да се поставят ограничени 
цели, включващи фокусиране предимно върху 
актуални проблеми чрез възприемане на акти-
вен и директивен подход към конкретния инди-
вид. Всичко това беше планирано и постигнато 
в рамките на посочения предоставен времеви 
прозорец. След острата фаза се провеждат крат-
ки обучения за решаване на належащи пробле-
ми от битово и здравно естество, повишаване на 
себеоценката, прием на медикация при необхо-
димост, обучение в умения за релаксация и др.

Медиците, участващи в дебрийфингите, оп-
ределят работата в „зоната“ като висока интен-
зивност на натоварване [7, 8]. Те извеждат като 
основни стресогенни фактори  изолацията, от-
късването от обичайната въвлеченост в личен 
и семеен план, сънна и сензорна депривация, 
нарушаване на цикъла работа-почивка. Прави 
впечатление, че спецификата на извършваната 

работа в професионален план не се преживява 
като стресогенен фактор. Напротив, наличието 
на професионален опит и идеята, че са обучава-
ни за работа в необичайни условия, са основни 
механизми за приспособяване към новата обста-
новка. Като критичен се очертава периодът след 
около месец работа в „зоната“, когато се натруп-
ва кумулирана умора. Допълнителна тежест има 
и неяснотата за продължителността на работа в 
този режим. Самите участници усещат изчерпва-
нето на ресурсите си по намалена концентрация 
на вниманието, което води до непредумишлени 
грешки при спазване на стандартите за лични 
предпазни мерки при работа в „зоната“. Занижа-
ва се критичността към собствената защита, но 
не и към лечебно-терапевтичния процес.

От друга страна, се установява повишаване 
на самооценката, затвърждава се преживява-
нето за собствена ценност, появява се усещане 
за уникалност. В екипите се минимизират инди-
видуалните различия, съответно и конфликтите, 
породени на тяхна основа. Йерархичността няма 
същата тежест, както в обичаен режим на рабо-
та. Налага се принципът на взаимозаменяемост 
и допълване над този за разпределяне на зада-
чите по йерархичен принцип.

В процеса на извършване на дебрийфинги-
те се установи доверително отношение между 
психолози и медици, видимо се намали натру-
паното психично напрежение, набелязаха се 
препоръки за оптимизиране на работата, като 
в крайна сметка се постигна промяна в работ-
ния график на медиците – от седем на две-три 
денонощия затворен цикъл. Това спомогна и за 
по-лесна адаптация към пребиваването с близ-
ките у дома и използване на техники за релакс.
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Заключение
Представените данни сочат, че са необходи-

ми множество и разнопосочни усилия за превен-
ция на проява на симптоми на паника, натрапли-
ви мисли и действия, тревожност, депресивност 
и развиване на психични разстройства сред на-
селението. Това е пряко свързано с потребност 
от информираност и даване на възможности за 
директен разговор със специалисти, каквато е 
горещата телефонна линия.

Психологичната работа във фокус-групи и 
дебрийфинги с екипите от медици допринесе 
за помагане на адаптацията към новите условия 
на работа и динамичните промени на организа-
ционно ниво на функциониране. От друга стра-
на, подпомогна да се установят стратегиите за 
справяне на групово и индивидуално ниво. Пре-
поръчаха се конкретни дейности за по-ефектив-
на работа и почивка.

В свои наблюдения и изследвания (в пот-
върждение с литературните източници) [9, 10, 
11, 12] сме констатирали, че наличието на прия-
телства и поддържането на близки взаимодейст-
вия (по телефон и социални мрежи)  повишава 
усещането за общност, принадлежност и прие-
тост, минимизира личните и професионалните 
рискови фактори за „отключване” на психични 
заболявания. Насърчаването на общуване, толе-
рантност и загриженост за другия води до ранно 
забелязване на емоционални и поведенчески 
промени у другите, а доверието в службите води 
до изпълняване на предписанията и предотвра-
тяване развиването на психични разстройства.
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ВЪПЛЪТЕНА КОГНИЦИЯ – КРАТЪК ОБЗОР
Живко Апостолов

Медицински университет – Варна

Резюме. Традиционната когнитивна наука обвързва концепцията за ума с изчислителния подход: 
умствените процеси са изчислителни процеси; мозъкът като компютър е център на познанието. 
За разлика от нея въплътената когниция по различни начини отхвърля или преформулира 
изчислителния характер на когнитивната наука, подчертавайки значението на физическото 
тяло в когнитивните способности. Обединяваща за изследователите на въплътената когниция е 
идеята, че тялото или взаимодействията на тялото с околната среда съставляват или допринасят 
за познанието по начини, които изискват нова рамка за неговото изследване. Мозъкът не е 
просто компютър и не е самостоятелен център на познанието. Тези теоретични и емпирични 
разработки предвещават последици за изследването и лечението на шизофренията. Някои от 
най-трудните философски въпроси, възникващи в рамките на въплътеното познание, като тези 
относно представянето, обяснението и самото значение на „ума“, са от вид, който всяка теория 
на ума трябва да разгледа. Каквото и да е бъдещето на въплътеното познание, внимателното 
изучаване на неговите цели, методи, концептуални основи и мотивации без съмнение ще обогати 
философията на психологията.
Ключови думи: въплътена когниция, дуализъм, феноменология, социална когниция

EMBODIED COGNITION – A BRIEF OVERVIEW
Zhivko Apostolov

Medical University of Varna

Abstract. Traditional cognitive science ties the concept of mind to the computational approach: mental 
processes are computational processes; the brain, like a computer, is the center of cognition. In contrast, 
embodied cognition variously rejects or reformulates the computational commitments of cognitive sci-
ence, emphasizing the importance of the physical body in cognitive abilities. Unifying to researchers of 
embodied cognition is the idea that the body, or the body‘s interactions with the environment, consti-
tute or contribute to cognition in ways that require a new framework for its study. The brain is not just 
a computer, and it is not an independent center of cognition. These theoretical and empirical develop-
ments portend implications for the study and treatment of schizophrenia. Some of the most difficult 
philosophical questions arising within embodied cognition such as those concerning the representation, 
explanation, and the very meaning of what is “mind”, are of the kind that any theory of mind must 
address. Whatever the future of embodied cognition, careful study of its goals, methods, conceptual 
foundations, and motivations will undoubtedly enrich the philosophy of psychology.
Key words: embodied cognition, dualism, phenomenology, social cognition

Въведение

Традиционната когнитивна наука обвързва 
концепцията за ума с изчислителния (компю-
тационен, computational) подход: умствените 
процеси са изчислителни процеси; мозъкът, като 
компютър, е център на познанието. За разлика от 
това въплътената когниция (embodied cognition) 

по различни начини отхвърля или преформули-
ра изчислителния характер на когнитивната на-
ука, подчертавайки значението на физическото 
тяло в когнитивните способности. Обединяваща 
за изследователите на въплътената когниция е 
идеята, че тялото или взаимодействията на тяло-
то с околната среда съставляват или допринасят 
за познанието по начини, които изискват нова 
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рамка за неговото изследване. Умствените про-
цеси не са или не са само изчислителни процеси. 
Мозъкът не е просто компютър и не е самостоя-
телен център на познанието.

Мозък-центризмът на традиционната когни-
тивна наука, както и нейната зависимост от ком-
пютъра за вдъхновение, пречат на правилното 
разбиране на познанието.

Някога маргинално движение, въплътената 
когниция понастоящем е от голямо значение. 
Темата е обект на множество статии в научни и 
популярни издания. Въплътената когниция (по-
някога наричана и grounded cognition) e епис-
темологичен модел, влияещ върху повечето 
съвременни области на знанието. Няма област 
от когнитивната наука – възприятие, език, учене, 
памет, категоризация, решаване на проблеми, 
емоции, социално познание – която да не е по-
лучила въплътено „преобразяване“ [1]. 

Изчислителната концепция за познанието е 
толкова широко разпространена през послед-
ните десетилетия, че много когнитивни учени 
идентифицират познанието с изчислението, като 
не обръщат внимание на възможността за ал-
тернативи. Както екологичната психология, така 
и конекционната психология (connectionism) са 
изиграли значителна роля за възхода на въплъ-
тенaта когниция. Някои изследователи на въплъ-
теното познание черпят вдъхновение от много 
различен източник – философията и феномено-
логичната традиция със специално внимание 
към приноса на Мерло-Понти.

Основното несъгласие между изчислителни-
те (computational) и екологичните психолози се 
отнася до природата на стимулите, на които са 
изложени организмите. Когнитивните системи, 
според традиционната когнитивна психология, 
разчитат на подсъзнателни фонови знания, за да 
направят извод какъв е светът, като се имат пред-
вид частичните данни, които стимулите предла-
гат. Възприемането на размера на обекта напри-
мер според тях може да се изведе от размера на 
изображението на обекта в ретината заедно със 
знанието за разстоянието на обекта от зрителя. 
Възприемането на формата на обекта по подо-
бен начин се извежда от формата на изображе-
нието в ретината заедно със знанието за ориен-
тацията на обекта спрямо зрителя. Екологичните 
психолози, от друга страна, смятат, че стимулите, 
които организмите срещат, са достатъчни сами 
по себе си. Процесите на визуално възприятие 
например не са изключителни за окото или дори 
за мозъка, а включват целия организъм, докато 

се движи в околната среда. Движенията на ор-
ганизма създават непрекъснато променящ се 
модел на стимулация, в който неизменните ха-
рактеристики изплуват. Откриването на тези не-
изменими черти според екологичния психолог 
предоставя цялата информация, необходима 
за възприятието. Възприемането на формата на 
обект например става очевидно в резултат на 
откриване на промените, които възникват при 
приближаване или движение около обекта [2].

Философия и въплътена когниция
„В интелектуалния живот всичко се случва 

два пъти: първо като философия и второ като 
когнитивна наука“ – Джери Фодор [3].

Някои изследователи намират база за теоре-
тичните постановки на въплътената когниция в 
концепцията на Спиноза от 17-и век за conatus 
(конатус от латински – усилие; импулс, наклон, 
тенденция; начинание; стремеж), вродена 
склонност на нещо да продължи да съществува 
и да се самоусъвършенства, която Damasio обоб-
щава така:

„Очевидно е, че непрекъснатият опит за 
постигане на състояние на положително регу-
лиран живот е дълбока и определяща част от 
нашето съществуване – първата реалност на на-
шето съществуване, както смята Спиноза, когато 
описва безмилостното усилие (conatus) на всяко 
същество да се запази. ... Тълкувана с предим-
ствата на сегашната ретроспекция, идеята на 
Спиноза предполага, че живият организъм е кон-
струиран така, че да поддържа съгласуваността 
на своите структури и функции срещу множество 
животозастрашаващи пречки. Conatus включва 
както импулса за самосъхранение пред лицето 
на опасности, така и безбройните действия за 
самосъхранение, които държат частите на тя-
лото заедно. Въпреки трансформациите, които 
тялото трябва да претърпи, докато се развива, 
обновява съставните си части и остарява, кона-
тусът продължава да формира същия индивид и 
да запазва същия структурен дизайн” [4]. 

Дамазио критикува „разпространеното от-
съствие на понятие за организъм в науките за 
ума и мозъка“ като проблем, който той описва 
по следния начин: „Не само умът остава свързан 
с мозъка в доста двусмислена връзка, но мозъ-
кът остава отделен от тялото и по този начин не 
е част от дълбоко преплетената мрежа от тяло 
и мозък, която определя един сложен жив орга-
низъм” [5]. Неговата собствена теоретична рам-
ка, до голяма степен в съответствие с горната 
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му интерпретация на Спиноза, се основава на 
възгледа, че „природата е изградила апарата на 
разума не просто върху апарата на биологичната 
регулация, но и от него и с него” [6, 7]. Тази глед-
на точка се споделя от соматичните теории за 
емоциите и съзнанието, включително работата 
на Panksepp и Prinz, както и техните исторически 
предшественици, Уилям Джеймс и Карл Георг 
Ланге [8]. Това, за което тези теории са съгласни, 
накратко е, че емоциите възникват от множе-
ство вложени нива на хомеостатична регулация 
на телесната активност (фиг. 1) и че емоциите са 
усещания за телесни промени. Според Panksepp 
соматичните теории съставляват „многослоен, 
афективно въплътен възглед за ума“ [9].

Фиг. 1. Илюстрацията на Дамазио за „нива на автомати-
зирана хомеостатична регулация, от прости до сложни“

Артур Шопенхауер също е разглеждан като 
предвестник на концепцията за въплътена ког-
ниция [10, 11]. 

„… всяко въздействие върху тялото е неза-
бавно и непосредствено и въздействие върху во-
лята… тялото е условие за опознаване на моята 
воля.“ – Артур Шопенхауер.

Друг източник на вдъхновение за въплъте-
ната когниция е феноменологичната традиция. 
Феноменологията изследва природата и струк-
турата на нашите съзнателни преживявания. Ня-
кои от теоретичните постановки на въплътена-
та когниция имат своите корени в трудовете на 
феноменолози като Мартин Хайдегер, Едмунд 
Хусерл и Морис Мерло-Понти, които наблягат на 
физическото въплъщение на нашите съзнателни 
когнитивни преживявания. Тези мислители ана-
лизират различните начини, по които телата ни 
оформят нашите мисли и съзнателни преживя-
вания. Мерло-Понти например твърди, че само-
то съзнание е въплътено:

„Доколкото, когато разсъждавам върху 
същността на субективността, намирам, че тя е 
свързана с тази на тялото и тази на света, това 

е така, защото моето съществуване като су-
бективност [= съзнание] е просто едно с моето 
съществуване като тяло и със съществуването 
на света, и защото субектът, който аз съм, когато 
се вземе конкретно, е неотделим от това тяло и 
този свят“ [12].

Четирите „Е“-та
Понякога „embodied cognition“ се разграни-

чава от „embedded cognition“ (вградена когни-
ция), както и от „extended cognition“ (разширена 
когниция) и „enactive cognition“ (активна/енак-
тивирана когниция). Все пак, въпреки разликите 
между четирите „E” – „embodied“, „embedded“, 
„enactive“, и „extended“ – не е необичайно да се 
използва етикетът „embodied ”, за да се включат 
някои или всички от тези „E”-та.

Вградената когниция (Embedded cognition) 
предполага, че когнитивните задачи – разделя-
не на число на дроби, извличане на правилната 
книга от рафт – изискват известно когнитивно 
усилие. Когнитивното „натоварване“, което 
изис ква една задача, може да бъде намалено, 
когато агентът се вгради в подходящо проек-
тирана физическа или социална среда. Напри-
мер Мартин и Шварц установяват, че децата са 
по-успешни при изчисляването на ¼ от 8, кога-
то им е позволено да манипулират парчетата 
пай, отколкото, ако само разглеждат парчетата. 
Подреждането на книги на рафт по азбучен ред 
прави търсенето на определено заглавие много 
по-лесно, отколкото би било, ако книгите прос-
то бяха поставени произволно на рафта. Във 
всички тези случаи когнитивните способности 
на индивида се подобряват, когато му се пре-
достави възможност да взаимодейства с харак-
теристиките на подходящо организирана физи-
ческа или социална среда [13].

Близко до вградената когниция, разши-
рената когниция (extended cognition) твърди 
допълнително, че екологичните и социалните 
ресурси, които подобряват когнитивните спо-
собности, всъщност са съставни части на по-го-
ляма когнитивна система, а не просто полезни 
инструменти за когнитивна система, която за-
пазва традиционното си местоположение изця-
ло в нервната система на агента [14]. Части от 
средата или тялото на агента трябва да се тъл-
куват като части от когнитивна система, дори 
ако когнитивните усилия не се извършват в тези 
части, като по този начин се разширяват ког-
нитивните системи извън нервната система на  
агента [15, 16].
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Активно познание/енактивизмът (Enacted cog- 
nition) е възгледът, че познанието възниква или 
е съставено от сензомоторна активност. Въз-
приятието се състои в активно изследване на 
околната среда, което установява модели на 
зависимост между нашите движения, сетивни 
състояния и света. Възприемащите не трябва да 
изграждат и манипулират вътрешни модели на 
външния свят. Вместо това те трябва само умело 
да използват сензомоторните зависимости, кои-
то техните дейности разкриват.

Концептуализация
Свойствата на тялото ограничават концеп-

циите, които организмът може да придобие. 
Това означава, че концепциите, чрез които един 
организъм разбира своята среда, зависят от ес-
теството на тялото му по такъв начин, че различ-
но въплътените организми биха разбрали своя-
та среда по различен начин [17].

Човешките същества разчитат в голяма сте-
пен на метафорични разсъждения, когато учат 
или развиват разбиране на непознати понятия. 
Нека си представим например, че се опитваме 
да обясним значението на изборите на дете. 
Създаването на връзка между изборите и кон-
цепция, която детето вече разбира, като напри-
мер състезанието, улеснява работата. Метафо-
рата „изборите са състезания” представлява 
своеобразно скеле за въвеждане и разясняване 
на съдържанието на изборната концепция. Кан-
дидатите са като бегачи, които се надяват да 
спечелят състезанието. Те ще подходят с различ-
ни стратегии. Трябва да внимават да не започ-
нат твърде бързо или може да се изморят, пре-
ди да стигнат до финалната линия. Става въпрос 
за издръжливост – повече маратон, отколкото 
спринт. Някои ще играят мръсно, опитвайки се 
да спънат други и да ги съборят. Ще има губещи, 
но и победители. Обръщането към съдържание-
то на позната концепция – състезание по бяга-
не – осигурява на детето рамка или позиция за 
научаване на непознатата концепция – избори.

Следващата стъпка към въплъщението (em-
bodiment) на концепциите продължава с на-
блюдението, че не всички концепции могат 
да бъдат придобити чрез метафорично скеле. 
Трябва да има клас основни понятия, които (ако 
не са вродени) научаваме по друг начин. Лакоф 
и Джонсън твърдят, че тези основни понятия 
произтичат от различни видове „директен фи-
зически опит“, които идват от движението на 
човешкото тяло в околната среда. Концепцията 

„нагоре“ например е основна, възникваща от 
притежанието на тяло, което стои изправено, 
така че „почти всяко движение, което правим, 
включва двигателна програма, която или про-
меня нашата ориентация нагоре-надолу, под-
държа я, предполага я, или я взема предвид 
по някакъв начин”. Лакоф и Джонсън предлагат 
подобно обяснение за това как човешките съ-
щества придобиват понятия като отпред, отзад, 
бутане, дърпане и т.н. [17, 18]. 

Основните понятия отразяват индивидуал-
ните особености, идиосинкразиите на опреде-
лени видове тела. Доколкото второстепенните 
понятия зависят от метафоричните разширения 
на тези най-основни понятия, те на свой ред ще 
отразяват особеностите на определени видове 
тела. „Особената природа на нашите тела офор-
мя самите ни възможности за концептуализация 
и категоризация“. Доколкото това е вярно, тряб-
ва да се очаква, че организми с различно тяло, 
оборудвани с различен клас основни понятия, 
биха концептуализирали и категоризирали свои-
те светове по нечовешки начини [17].

Централно за идеята, че понятията са въ-
плътени, е описанието на такива понятия като 
модални. Този етикет има за цел да подчертае 
антикомпютъризма, който привържениците на 
въплътените концепции подкрепят. Символите 
в компютъра – низове от 1 и 0 – са амодални, в 
смисъл, че връзката им със съдържанието им е 
произволна. Думите също са амодални символи. 
Символът „езеро“ означава езеро, но не по сила-
та на някаква прилика или номологична връзка, 
която носи с езерата. Няма причина „езеро“, а не 
някакъв друг символ, да означава езеро – както 
е очевидно, когато мислим за думи, които озна-
чават езеро в различни езици. Всички ментални 
символи, от гледна точка на компютърната ког-
нитивна наука, са амодални в този смисъл. 

Модалните символи, от друга страна, запаз-
ват информация за източниците на своя произ-
ход. Те не са просто символи. Мислите за езеро 
например включват активиране на сензомотор-
ните области на мозъка, които са били активира-
ни по време на предишни срещи с действителни 
езера. Мисълта за езеро реактивира области от 
зрителната кора, които реагират на визуална ин-
формация, съответстваща на езерата; области 
на слуховата кора, които реагират на слухова 
информация, съответстваща на езера; области 
на моторния кортекс, които съответстват на 
действията, обикновено свързани с езерата (въ-
преки че това активиране е потиснато, така че 
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да не води до действително движение) и т.н. Ре-
зултатът е концепция за езеро, отразяваща ви-
довете сетивни и двигателни дейности, които са 
уникални за човешките тела и сетивни системи. 
Езерото означава „нещо, което изглежда така, 
звучи така, мирише така, позволява ми да плу-
вам в него така“. Освен това, тъй като начинът, 
по който нещата изглеждат и звучат, зависи от 
свойствата на сетивните системи, и тъй като вза-
имодействията между тях зависят от свойствата 
на двигателните системи, концепциите ще бъ-
дат специфични за тялото [19].

Последният източник на доказателства за 
въплътени концепции идва от неврологични 
изследвания, които разкриват активиране на 
сензомоторните области на мозъка, свързани 
с определени действия. Четенето на дума като 
„ритник“ или „удар“ предизвиква активност в 
двигателните области на мозъка, свързана с 
ритане и удряне с юмрук [20]. Стимулирането 
на тези области чрез транскраниална магнитна 
стимулация може да повлияе на разбирането 
на такива думи [20]. Отново, резултати като тези 
са точно това, което една въплътена теория на 
понятията би предвидила, но биха били нео-
чаквани за стандартните изчислителни амодал-
ни теории на понятията. Ако концептуалният 
ритник включва в съдържанието си движения, 
отличителни за човешкия крак, определени от 
активността в моторния кортекс, тогава, както 
предполага теорията за въплътената когниция, 
той показва отпечатъка на специфичен вид въ-
плъщение.

Тялото (и може би части от света) прави нещо 
повече от това просто да допринася причинно за 
когнитивните процеси: то играе конститутивна 
роля в познанието, буквално като част от ког-
нитивна система. По този начин когнитивните 
системи се състоят от нещо повече от нервната 
система и сетивните органи.

„В началото не е имало осезание, виждане, 
чуване или движение по траектория сама по 
себе си. Имало е усещане за тялото – докосва-
що, виждащо, чуващо или движещо се.“ – Анто-
нио Дамазио.

Социална когниция
Социалната когниция е способността за раз-

биране на другите и за взаимодействие с тях. Го-
лямо разнообразие от когнитивни способности 
са включени в социалното познание, като вни-
мание, памет, афективно познание и метапозна-
ние. Традиционно обаче философската дискусия 

за социалното познание го възприема тясно от 
гледна точка на ментализацията (наричана още 
теория на ума/theory of mind или четене на ума/
mindreading). Ментализацията се отнася до при-
писването на психични състояния, често ограни-
чени до допускания и обикновено с цел обясне-
ние и прогнозиране на поведението на другите. 
Допускането е ментално състояние, при което 
ние имаме някакво отношение, становище, по-
зиция или мнение за потенциалното положение 
на нещата. По този начин, въпреки че социално-
то познание включва множество и разнообраз-
ни когнитивни процеси, много философи са 
склонни да го мислят просто като приписване на 
допускания (пропозицонални нагласи), за да се 
предскаже и обясни поведението на другите.

Теоретиците на въплътената когниция от-
хвърлят тази тясна интерпретация на социалната 
когниция. Въпреки че не отричат, че невротипич-
ните възрастни хора („невротипичен“ е термин, 
използван за описване на индивиди с типично 
развитие, интелектуални и когнитивни способ-
ности – например нямат диагноза аутизъм, дис-
лексия и др.) имат способността да приписват 
вярвания и желания и да обясняват и предсказ-
ват поведението на другите, те твърдят, че това 
е специализирано и рядко използвано умение в 
нашите обикновени социални взаимодействия 
[20]. Повечето социални взаимодействия изис-
кват само базисни социални когнитивни способ-
ности, които са известни като първична и вто-
рична интерсубективност. 

Първичната интерсубективност е предтео-
ретичното, неконцептуално, въплътено разби-
ране на другите, което лежи в основата и под-
държа когнитивните умения от по-високо ниво, 
включени в ментализацията. Това е „вродената 
или рано развиваща се способност за взаимо-
действие с другите, проявена на ниво възпри-
ятие – виждаме или по-общо възприемаме в 
телесните движения на другите хора, жестовете 
на лицето, посоката на очите и т.н., какво въз-
намеряват и какво чувстват” [22]. Първичната 
интерсубективност присъства от раждането, но 
продължава да служи като основа за нашето 
социално познание и в зряла възраст. Проявя-
ва се като способността за имитация на лицето, 
способността за откриване и проследяване на 
движението на очите, откриване на умишлено 
поведение и „четене“ на емоции от действия и 
изразителни движения на другите. Първичната 
интерсубективност се състои в информацион-
на чувствителност и подходяща реакция към 
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специфични характеристики на околната среда. 
Теоретиците на въплътеното познание твърдят, 
че това не включва представяне и теоретизи-
ране за тези характеристики. То просто изисква 
определени практически способности, които са 
били оформени от селективен натиск, например 
чувствителност към определени телесни знаци и 
изражения на лицето [23].

На около еднагодишна възраст невротипич-
ните деца развиват способността за вторична 
интерсубективност. Това развитие позволява на 
субекта да премине от индивидуална, непосред-
ствена интерсубективност към споделено вни-
мание. На този етап децата се учат да следват 
погледи, да сочат и да общуват с другите относ-
но обекти на споделено внимание. Според въ-
плътеното познание когнитивните умения, при-
добити чрез вторична интерсубективност, не са 
богати, метакогнитивни представи за други умо-
ве. По-скоро децата усвояват практически уме-
ния, когато карат другите да се грижат за обект и 
когато се учат да обръщат внимание на обекти, 
на които другите обръщат внимание. Това поз-
волява по-богато разбиране на другите, но все 
още е предназначено да бъде поведенческо, въ-
плътено разбиране, а не представяне на пропо-
зиционалните нагласи на другите.

Феноменологичното влияние може да се 
види ясно и в анализите на въплътената когни-
ция за връзката между ума и тялото. Тези ана-
лизи отхвърлят идеята, че психиката е фунда-
ментално различна и отделена от физичността, 
и последващата идея, че психиката на другите 
е някак скрита от погледа. Вдъхновени от Ху-
серл и други феноменолози, привържениците 
на въплътеното познание твърдят, че анализите 
на ума и тялото в Декартов стил тълкуват фун-
даментално погрешно познанието. Познанието 
не е чисто или дори типично интелектуална, со-
липсистична интроспекция по начина, по който 
предполагат Медитациите на Декарт. По-скоро 
познанието е физически интерактивно, вградено 
във физически контексти и проявявано във физи-
чески тела. Дори съвременните философи и ког-
нитивни учени, които отхвърлят дуализма ум-тя-
ло, могат да попаднат в капана на интуитивното 
разглеждане на умственото и физическото като 
различни и по този начин да приемат идеята, че 
трябва да заключим за съществуването и приро-
дата на други умове по косвени знаци. Въплъ-
щението (embodiment) на познанието прави на-
шите собствени и чуждите умове също толкова 
видими, колкото всяка друга характеристика на 

света. С други думи, феноменологичният анализ 
на нашите съзнателни преживявания разкрива, 
че „проблемът ум-тяло” и „проблемът за други-
те умове” (Mind-Body Problem и Problem of Other 
Minds) са просто илюзорни проблеми.

Въплътена когниция и морал
Теорията за въплътеното познание оказва 

влияние и върху етиката, като взема моралния 
сантиментализъм като отправна точка. Морал-
ният сантиментализъм е възгледът, че нашите 
емоции и желания са по някакъв начин фун-
даментални за морала, моралното познание 
и моралните преценки. Конкретна версия на 
моралния сантиментализъм твърди, че емоци-
ите, моралните нагласи и моралните преценки 
се генерират от нашите „вътрешни реакции“ и 
всяко морално разсъждение, което се случва, 
обикновено е post-hoc рационализиране на тези 
инстинктивни реакции [23]. Въплътеното морал-
но познание се вдъхновява от този вид морален 
сантиментализъм. Той твърди, че много от на-
шите морални преценки произтичат от нашите 
въплътени, емоционални състояния, а не от аб-
страктни разсъждения.

Различни източници на емпирични доказа-
телства подкрепят този вид гледна точка. При-
мер са патологични случаи като психопати или 
индивиди с увреждане на вентромедиалния 
префронтален кортекс (vmPFC). Такива хора не 
могат да правят морални преценки. Психопати-
те изпитват малко угризения, че се държат не-
морално, и понякога им е трудно да разграни-
чат моралните от конвенционалните норми [24]. 
Индивидите с увреждане на vmPFC запазват 
знания за абстрактни морални принципи, но се 
борят при вземането на конкретни, ежедневни 
морални решения. И в двата случая на индиви-
дите липсват физиологичните реакции, които 
съпътстват невротипичното морално вземане 
на решения. При липсата на „соматични марке-
ри“, които ръководят моралните преценки, тези 
индивиди се държат импулсивно, егоистично и 
неморално [6]. Въплътеното познание би пред-
видило тази връзка между физиологичните ре-
акции (като повишен пулс и изпотяване на дла-
ните) и вземането на морални решения.

Психолози и невролози са наблюдавали вли-
янието на въплътените реакции върху морал-
ните преценки при невротипичните индивиди. 
Например експериментално манипулираното 
възприемане на сърдечния ритъм, изглежда, 
влияе върху моралните преценки на човека, като 
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възприятията за по-бърз сърдечен ритъм во-
дят до чувства на по-висок морален дистрес и 
по-справедливи морални преценки [25]. Във 
връзка с това има някои доказателства, че пре-
дизвикването на чувство на отвращение води до 
по-сурови морални преценки [26]. Възприятията 
за чистота, изглежда, водят до по-малко строги 
морални преценки [27]. Във всеки от тези случаи 
възприемането на въплътени сигнали, изглежда, 
посредничи при моралните преценки. Морал-
ните сантименталисти са забелязали, че много 
хора имат силни реакции на отвращение към 
безобидни действия, които нарушават табута, 
като безопасен секс по взаимно съгласие между 
възрастни братя и сестри, почистване на тоалет-
на с националния флаг, изяждане на нечий до-
машен любимец, който е прегазен и т.н. В тези 
случаи силната отрицателна емоционална реак-
ция предшества моралната преценка и често на 
хората им е трудно да формулират защо смятат, 
че тези безжертвени, безвредни действия са мо-
рално погрешни [23, 28, 29]. От гледна точка на 
въплътеното познание това потвърждава идея-
та, че ние правим морални преценки въз основа 
на въплътени реакции.

Заключение
Много теоретици оспорват строгата дихо-

томия между разум и емоция [30, 31]. От една 
страна, областите на мозъка, които са свързани с 
емоции като страх, гняв и отвращение, участват 
в процесите на учене и дедуктивна обработка. 
От друга страна, индивиди, които са очевидно 
увредени при вземането на морални решения 
като психопатите и тези с увреден vmPFC, също 
страдат от дефицити в други видове обучение 
и дедуктивна обработка. Абстрактното разсъж-
дение не е откъснато от афективните процеси. 
Соматичните маркери, афективните знаци и 
физиологичните реакции са централни за раз-
съждението, ученето и вземането на решения. 
За привържениците на въплътеното морално 
познание това служи като допълнително пот-
върждение на идеята, че цялото познание, 
включително моралното познание, е дълбоко 
оформено от въплътени сигнали.

Тези теоретични и емпирични разработ-
ки предвещават последици за изследването и 
лечението на шизофренията. Сензомоторните 
дисфункции са тясно свързани с афективната и 
психотична психопатология. Проблемите на со-
циалната когниция могат да се разглеждат като 
нарушена въплътена когниция. Тази перспек-

тива предлага нови стратегии за лечение чрез 
психотерапия и интервенции, ориентирани към 
тялото, и в крайна сметка може да осигури био-
маркери за диагностика [32].

Някои от най-трудните философски въпроси, 
възникващи в рамките на въплътеното познание, 
като тези относно представянето, обяснението и 
самото значение на „ум“, са от вид, който всяка 
теория на ума трябва да разгледа. Каквото и да 
е бъдещето на въплътеното познание, внимател-
ното изучаване на неговите цели, методи, кон-
цептуални основи и мотивации без съмнение 
ще обогати философията на психологията [33].

“… всеки човек може да бъде разбран само в 
състоянието му на пламенност – само в страстта. 
Защото духът избуява от кръвта, мисленето – от 
страстта…“ – Стефан Цвайг.
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„НАЛУДНО ПОВЕДЕНИЕ НА БОЛНИТЕ 
С ХРОНИЧНА НАЛУДНОСТ” НА V. MAGNAN (1893)1

Пета лекция.
Налудно поведение на болните с хронична налудност.

Тяхната изолация

1 Magnan V. Leçons clinique sur les maladies mentales. Paris: Faites à l’Asile Clinique (Sainte-Anne), 1893 
(превод: П. Маринов).

В предишните лекции описахме периоди-
те на инкубация и преследване при хронич-
ната налудност. Видяхме как болният, раз-
тревожен и подозрителен в първия период, 
във втория започва да се поддава непрекъс-
нато на погрешни усети: няма такива уни-
жения и изпитания, които да не са подготве-
ни за него; постоянно е преследван от своите 
преследвачи, които често имат най-свръх-
естествени сили и възможности, и той не 
може да се надява на спасение. Описаните 
наблюдения показват постоянна тревога, с 
която живее болният с хронична налудност 
в този стадий на заболяването. Ние по-късно 
видяхме как, имайки в началото само смът-
на представа за враговете си, той след това 
обвинява определена група хора, а по-късно 
допълнително стеснява подозрението, като 
назовава напълно конкретни лица – орга-
низатори на неговото преследване. Оттук и 
необходимостта да се изучават специално 
защитните реакции и постъпки на болните в 
различните етапи на болестта. 

За известно време болният с хронич-
на налудност не е опасен за околните. Той 
само прави опити да избяга от своите про-
тивници: напуска работа, работилница или 
административна длъжност, придвижва се 
от място на място; тези, които имат възмож-
ност, предприемат близки или далечни пъте-
шествия – това са болните, за които разказ-
ва Foville (1876) в своя труд за мигриращите 
душевноболни. 

Тези, които се страхуват от отравяне, за-
почват да купуват продукти в различни и 



54 БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2022, 7(3)

по възможност отдалечени от дома магази-
ни, предприемат безкрайни предпазни мер-
ки при готвенето на храна или постоянно 
сменят ресторантите, пият вода само след 
внимателен оглед, отиват до водоизточника 
в най-ранните часове, за да не се срещнат 
с други. Един от нашите болни, който сме 
ви представяли, обличаше специален пред-
пазен колан и се заобикаляше с магнити, а 
леглото му беше поставено върху стъклени 
подложки, надявайки се да се предпази по 
този начин от разряди на електрически ток. 
Други извършват правонарушения само за 
това да бъдат арестувани с надеждата да 
намерят закрила в полицията. След този 
етап следва период на активна самозащита: 
отправят се навсякъде с жалби, пишат до 
полицейското управление, прокуратурата, 
властите, видни личности, търсейки застъп-
ници и покровители. Предприемат анализи 
на храната, напитките, екскрети (пот, ури-
на и изпражнения), лично носят бутилки с 
„отровно” съдържание в полицията или ме-
дицинските лаборатории. В дома си се ба-
рикадират, обезопасяват вратите с железни 
вериги, запушват отворите, облепват про-
зорците с хартия и вестници. 

Накрая в безсилието си в неравната бор-
ба с преследвачите си някои се отчайват и 
намират единствен изход в смъртта. Но дру-
ги, убедени, че са тровени и че животът им 
е в опасност, започват да се въоръжават и 
от този момент стават действително опас-
ни. Под влияние на халюцинации тези болни 
нанасят удари с чадър или нож по случайни 
минувачи или стрелят по тях с пистолет. Спо-
менават поименно своите врагове, заплаш-
ват ги и на свой ред ги преследват: пишат 
обидни писма, следят ги, провокират ги към 
сблъсък, конфронтират се и когато са сами, 
се нахвърлят върху тях, бият ги и застраша-
ват техния живот. Сред болните в нашето 
отделение един D… изстреля пет куршума 
от револвера си в своята любовница, а друг 
С… , след като се събрал с трима приятели, 
ги заклал с нож; трети Н… три пъти стре-
лял в своята съпруга. Понякога тези опасни 
действия се извършват в отделните етапи на 
заболяването: нужно е болният да е бил, така 
да се каже, доведен до крайност от постоян-
ните нападения върху живота и честта му; 
но някои, които имат съответен тип харак-
тер, реагират по този начин много по-рано, 

още в началото на втория период. Болните 
могат да се отбраняват или нападат с кверу-
лантни действия, внасяйки жалби в съда: 
L… подава жалба срещу свещеник С…, V…
подстрекава работниците към масови безре-
дици; преследваните с мистична налудност 
поръчват литургии за обуздаване на дявол-
ските сили и техните преследвачи.

Тактиката на лекаря зависи преди всич-
ко от това каква линия на поведение е ти-
пична за един или друг пациент. Ако болният 
казва кой е инициатор на преследването му, 
ако е дошъл до стадия на насилствен отговор 
с действия, то въвеждането му в стационар с 
изолация е спешно: понякога времето от за-
плахата до действието е много кратко. Като 
цяло налудното поведение на болните пре-
минава последователно в три етапа:

1) болният бяга от въображаемите опас-
ности, стреми се по всякакъв начин да ги 
избегне,

2) защищава се и
3) на свой ред напада.
Следващото наблюдение онагледява и 

очертава периодите на прогресиращото раз-
витие на болестта. Става дума за 44-годиш-
на жена без наследствена обремененост с 
душевни заболявания, която до болестта е 
работила, водила е скромен живот и е дос-
тигнала зряла възраст без каквито и да било 
прояви на психично разстройство. През ха-
рактерния инкубационен период болната 
възприема себеотносно всички грубости, 
които чува в пералното помещение, кои-
то наподобяват налудни интерпретации на 
околната среда. След това се появяват те-
лесни оплаквания и халюцинации – започва 
вторият период на болестта. В началото чува 
шепот по свой адрес, след това чува силно 
обиди и цинични предложения и накрая се 
появява вътрешен диалог. Към това се доба-
вят и измами в сферата на половите усети. 
Дълго време тя е несигурна кои са преслед-
вачите ѝ� , подозира студентите, след това 
предполага, че те са подкупени от управите-
ля на съседната кооперация, който на свой 
ред бил свързан с портиера. 

Наблюдение V. Инкубационен период: 
налудни интерпретации. Период на преслед-
ване: измами на половите усещания, обиди, 
диалог. Жалби до властите.

Болната Yac… 44 годишна, родителите ѝ�  
не намирали нищо абнормно в нея, и два-
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мата са живи – бащата е на 74 г., а майка ѝ�  
на 84 г., и двамата се чувстват сравнително 
добре, има също здрави брат и сестра.

Винаги е имала отстъпчив характер, по-
сещавала е училище за кратко време, но пос-
ле се е учила самостоятелно и умее да чете 
и пише. Детството и юношеството ѝ�  били 
спокойни. Има менструация от 11-годишна 
възраст, без особености. Никога не е имала 
невротични оплаквания или сериозни те-
лесни заболявания. Работела като домашна 
прислужница в Нанси, а след това в Париж, 
имала добри отношения с наемателите и 
другата прислуга. Омъжила се през 1866 г. 
на 22 години, родила 2 деца. Съпругът ѝ�  по-
чинал през 1870 г., когато била в осмия ме-
сец от втората бременност; твърдо понесла 
нещастието и в 1871 г. се омъжила повтор-
но, като от втория брак родила още четири 
деца. Всички раждания били леки. От шест-
те ѝ�  деца в ранна възраст починали две, ос-
таналите са здрави. Тя и съпругът ѝ�  казват, 
че при тях винаги е имало мир, животът 
протичал нормално, не е имало никакви не-
приятности в последно време.

Преди няколко месеца, през юни, като 
прала в пералното помещение, чула мър-
морене и помислила, че се отнася за нея, 
въпреки че и сега казва, че там никого не 
познавала. По това време в дома ѝ� , по ко-
ридорите и в двора, започнала да забелязва 
прояви на завист към нея: за работниците 
била твърде добре облечена, хората не раз-
бирали как се справя редовно да си плаща 
наема. На пазара говорели за нея „Тези ви-
наги имат един куп пари”. Когато малкият 
ѝ�  син отивал да купи нещо, го следели дали 
наистина ще може да плати.

В началото на юли имала обща умора, 
безсилие, тежест в крайниците, замъглено 
зрение, шум в ушите, сънят ѝ�  се влошил, 
обикновеният мирис на въглища ѝ�  предиз-
виквал главоболие. 

Непривикнала към лошото самочувствие, 
което я връхлетяло, тя повикала лекар и 
известно време след това се чувствала по-
добре, но след това предишното състояние 
се върнало и все повече я безпокояло. В края 
на юли започнала да чува шепот по свой ад-
рес: не могла да разбере какво точно. Забе-
лязала, че хората на долния етаж ходят след 
нея, когато преминава от една стая в друга. 
Започнала да се ослушва, познала гласа на 

жената, която живее на долния етаж, като 
разбрала, че обидите идват оттам: говорели 
ѝ�  „всякакви гнусотии, толкова отвратител-
ни, че не можела да ги повтори”, съветвали я 
да се отдаде на някого, обсъждали най-неве-
роятни любовни пози, „освинвали” я.

Преследвачите виждали всичко, което 
ставало в дома ѝ�  и коментирали това, кое-
то вършела: как се облича, подрежда, ходи 
по нужда и т. н. Тя често им казвала: „Това 
не ви интересува”, но те не я оставяли на 
мира. Усещала натиск в корема, в главата, 
мислела, че само образовани хора могат да 
я „обработват” по този начин и допускала, 
че това е дело на студенти. От август до сеп-
тември всичко било отвратително, говоре-
ли ѝ�  най-възмутителни неща. Не можела да 
спи, отгоре и отдолу имало клевети по неин 
адрес; подлагали я на „обработка”, където и 
да се намирала, продължаваща през деня 
и особено през нощта, когато не можела да 
лежи, през цялото време имала подтик да 
става от леглото. Когато мъжът ѝ�  се сноша-
вал с нея, имала усещането, че матката ѝ�  из-
пада, поради което не можела да ходи. За да 
избегне преследвачите, постоянно се движе-
ла, а те говорели: „Все още е доста здрава, 
трябва да я провалим”. Мислела, че я унижа-
ват хора, които са специално наети за това 
и поради това го правят с особено старание: 
предполагала, че им плаща управителят на 
кооперацията на номер 24, но не можела да 
каже защо, тъй като се познавали бегло. По-
дозирала, че поради ревност, защото преди 
време ѝ�  се сторило, че той ѝ�  прави аванси, 
макар тя да не откликнала. Разказала всич-
ко на мъжа си и му предложила да отправи 
жалба до съответните инстанции, като сама 
отишла до бившия си хазяин, за да помогне 
да се справи с преследвачите. 

През септември физическата немощ се 
засилила, живеела в постоянно напрежение, 
обидите продължавали и я наричали „к..ва”, 
„луда”, постоянно ѝ�  отправяли предложения, 
говорели: „Тебе са те натъпкали с лекарства 
за повръщане”. Обърнала се към полицей-
ското управление, от което близките се въз-
ползвали и я закарали в медицинската служ-
ба на полицията. Там я задържали за един 
час, като ѝ�  дали „лекарства за повръщане” 
и „всичко около нея се въртяло”. В това със-
тояние попадна в нашата болница, където 
в продължение на 8 дни остана мрачна, на-
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прегната, подозрителна, оглеждаща се – как-
то и преди, тя бе „обработвана”. Постепенно 
се подобри, но преследвачите продължиха 
да клеветят и нея, и мъжа ѝ� . Говореха ѝ� , че 
ще заловят писмата ѝ�  до него или ще му ув-
редят зрението, когато започне да ги чете. 
Тя разбрала, че ще я „тъпчат с лекарства за 
повръщане”, но не само нея, а също така де-
цата и съпруга ѝ� . На 25 септември тя съоб-
щава на мъжа си, че враговете са ѝ�  казали, 
че в дома им е вкарана жена, която ще го 
докара до лудост и ще бъде изпратен в дом 
за умопобъркани. Тази жена можела добре 
да имитира почерка му и да пише писма от 
негово име. Враговете им искали да посеят 
кавги и разправии в семейството и да я опо-
зорят. Тя го съветвала да се разграничи от 
всички и особено от управителя на дома на 
номер 24, тъй като можело определено да се 
каже, че зад всичко стои точно той. Вижда-
ла как синът и съпругът ѝ�  ставали бледи и 
оглушавали, когато ги тъпчели с „лекарства 
за повръщане”. Пречели им да я посеща-
ват. „Ако така продължава, ще трябва да се 
обърна към полицията.” Настояваше да на-
пусне болницата, за да може да вземе лично 
нещата в свои ръце. Би отишла с комисаря 
от полицията при съседите, живеещи над и 
под нейното жилище, като го принуди да ги 
арестува. Била убедена, че те не действат са-
мостоятелно, а някой им плаща за това и по 
някакъв начин е замесен и портиерът. Те ис-
кали да ѝ�  разбият семейството и да ѝ�  вземат 
децата и мъжа и тя трябвало да излезе малко 
от болницата, за да сложи край на това.

Госпожа Lef…, чиято история е изложе-
на по-долу, постъпва в болницата „Сент Ан” 
за втори път, като давността на налудността 
ѝ�  е четири години. До 44-годишна възраст 
нищо в психиката ѝ�  не показвало каквото и 
да било патологично отклонение. В хода на 
болестта имала изключително бърза систе-
матизация на налудните идеи, вероятно и 
поради реален повод непосредствено пре-
ди събитието, когато отхвърлила ухажване 
от свой почитател. Слуховите халюцинации 
веднага станали множествени: отначало с 
обидни думи, след това фрази, а накрая се 
стигнало до истински диалог с гласовете. На-
последък е във фаза на решителна борба с 
преследвачите си: въоръжила се с брадвичка 
и шило и вече представлява реална опасност 
за околните. Ще отбележим също преходи-

те ѝ�  от едно място на друго, многократните 
сигнали до полицейския комисар, писмата 
до префекта на полицията – всички тези 
обичайни за такива болни действия. Обръ-
щаме внимание и на преходното подобрение 
след първото пребиваване в болница.

Наблюдение VI. Бърза систематизация на 
налудността. Инкубационен период: слухови 
халюцинации, преходи, пътешествия, за да 
избяга от преследването. Писма и жалби в 
търсене на защита. Брадвичка и шило за 
„защитно” нападение. 

Госпожа Lef… на 48 г., с баща трезве-
ник, умен, с известна избухливост, починал 
на 60 г. от пневмония, и майка, която ста-
нала алкохоличка след 45-годишна възраст 
и починала на 60 г. Имала е брат, 12 години 
по-възрастен от нея, починал от туберкуло-
за на 32 г.

Госпожа Lef… е възпитавана от родите-
лите си строго: без участие в празници или 
развлечения, без излизания от дома, живее-
ла доста самотно и почти с никого не изгра-
дила приятелство. От малка се грижела за 
домакинството, тъй като майката, която се 
пропила, не можела да се занимава с това. 
След като осиротяла на 28 години, продъл-
жила да води аскетичен живот, като рабо-
тела за едни и същи стопани. В следващата 
година някой си R…, който по-късно става 
един от нейните главни преследвачи, се за-
селва в дома и както изглежда, започнал да 
я ухажва. Тъй като усилията му не довели до 
нищо, той се отказал и животът се върнал в 
предишното си русло. През 1876 г. госпожа 
Lef…, тогава на 37 години, изоставила ра-
ботата в ателието и открила свое собствено 
ателие. Вярна на навиците си, тя посвеща-
ва цялото си време на работата, като водела 
затворен начин на живот, почти не излизала 
и не познавала никакви развлечения. През 
1883 г. R… овдовял и започнал отново да я 
заговаря, когато я срещал на стълбищата. 
Тя отговаряла хладно, като веднъж дори 
му се разсърдила и престанала да общува с 
него. След известно време някоя си D…, за 
която говорели, че е работничка при R… и 
флиртува с него, отишла при нея и ѝ�  каза-
ла, че R… говорил за нея толкова ласкави 
думи, че човек би си помислил, че иска да се 
жени за нея. Болната решила, че R… прави 
опит за сватосване чрез D… и отговорила с 
отказ. Оттогава започнало отмъщението на 
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г-н R… към нея. Дотогава си живеела щаст-
ливо, в добро здраве, имала всичко, което 
ѝ�  било нужно в живота – а това за нея оз-
начавало работа. За да постигне целите си, 
R… се свързал с портиера на кооперацията. 
Качвайки се по стълбищата, тя чувала как 
те говорят зад гърба ѝ� , че била любовница 
на бившия стопанин и неговите работници 
и т. н. По това време при нея дошли пле-
менникът и племенницата ѝ� , като врагове-
те започнали да говорят, че това са нейни 
незаконни деца от любовника ѝ� . Портиерът 
разпространил тази лъжлива новина нався-
къде, като излизала на улицата в квартала 
си, след нея почвали да говорят: „Вън е гос-
пожа L… кой можеше да си помисли, че тя 
имала деца”. Оплаквала се в полицейското 
управление и тогава враговете ѝ� , за да не 
участват лично в преследването, наемали 
платени агенти, които повтаряли навсякъде, 
че тя е „булевардна к...ва”, „спала е с всички 
мъже, които са поискали това”. Те се съби-
рали вечер пред вратата ѝ� , тя ги чувала пре-
красно, но когато излизала на стълбището, 
те млъквали и нито веднъж не успявала да 
ги хване на местопрестъплението. В продъл-
жение на почти една година четирикратно 
сменяла жилището си, но винаги продъл-
жавало едно и също. В едно от временните 
ѝ�  жилища, в дома на търговец на вино, тя 
чувала как посетителите в магазина му го-
ворели за нея най-обидни неща, като само 
един от тях се застъпил за нея, казвайки 
„Оставете бедната жена на мира”.

Тя отишла при семейството си в Бе-
зансон, но един от мерзавците, приятел на 
портиера, я преследва и разпространява 
там същите слухове. Тя се върнала в Париж, 
където „скандалът се разгаря с нова сила”, 
наричали я „гнила”, казвали, че е спала с 
баща си и брат си. Това тя не можела по-
вече да изтърпи и подала жалба до полици-
ята, в която искала да се уважава паметта 
на баща ѝ�  и брат ѝ�  и заявявала, че ако пра-
восъдието не се намеси, тя сама ще вземе 
брадва и ще отсече главата на този, който 
я оклеветява. Показала на комисаря голя-
мо шило, което винаги носела със себе си, 
за да не попадне в ръцете на нравствена-
та полиция, която била по петите ѝ�  по об-
винения в проституция; заплашвала, че ще 
се самоубие с калиев цианид. Насочена била 
към болницата „Сент Ан”, откъдето е преве-

дена в болницата във Воклюз, където бързо 
дошли същите слухове, разпространявани 
в Париж. Портиерът, който срещнала там, 
говорел за нея по цял ден и тя станала на-
рицателна в лечебното заведение. Казвали 
ѝ� , че са ѝ�  направили голяма услуга, като са 
я настанили тук, а не в „Сен Лазар”. „Хули-
ганите”, изпратени от портиера, се криели 
зад дърветата в двора и силно я обиждали: 
„Вижте я, вън тази измет!” и т. н. След из-
вестно време я изписали и тя отишла в Ал-
жир да се грижи за бившия си стопанин, 
който междувременно се разболял тежко. В 
дълго писмо до своя приятелка тя описвала 
страданията и трудностите около неговото 
боледуване, но те не били нищо в сравнение 
с това, което тя трябвало да понесе от свои-
те преследвачи. За около три месеца била 
оставена на мира, но след това портиерът и 
съучастниците му установили местонахож-
дението ѝ�  и преследването се възобновило 
със същата сила: разпространили клеветни-
чески измислици за нея из цялото село, на-
емали араби, които, спазвайки дистанция, 
я обиждали отдалече, крещяли, че е жена с 
лошо поведение, нападали я така злобно, че 
не смеела да излезе от къщата.

Целта им била да я примамят в града и 
да я арестуват там като виновница за скан-
дала. Често чувала как това се обсъжда: 
собственикът я защитавал, докато портие-
рът говорел лошо за нея. В края на 1886 г. 
собственикът умрял. Тя се върнала в Париж, 
след което отпътувала за Лил в търсене на 
ново място за живеене.

Един от злодеите я преследвал във влака 
и всяка минута я обиждал: „Вижте, има тази 
инфекция”. В Лил той тичал пред нея и опо-
вестявал клеветите. Не можела да заспи от 
шума под прозорците ѝ�  и в пълно отчаяние 
се върнала в Париж пеша, останала само с 
дребни пари. Приятелки я убеждавали, че е 
болна и се заблуждава, и тя сама решила да 
постъпи в болница „Сент Ан”.

Не минали и няколко дни, когато всички 
в болницата говорели само за нея, обиждали 
я – всичко, което се говорело за нея преди, 
се знаело, всичко се повтаряло. Най-малка-
та забележка на доктора се тълкувала от нея 
в неблагоприятен смисъл. Чувствала се дъл-
боко нещастна, стояла далеч от болните, в 
коридора, изглеждала притеснена, избягва-
ла и най-малкия шум, опитвала се да прави 
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така, че гласовете да се чуват по-малко. Ко-
гато медицинската сестра била наблизо, те 
замлъквали.

Говорело се, че лекарят приспивал една 
от пациентките, за да разбере от нея под-
робности за Lef... Това се правело и от па-
циентки – приспали една пациентка и тя 
им казала: „Тази е обект на всеобщо презре-
ние”. Lef... казала в сълзи, че вече не може 
да се бори с всичко това и поискала да я 
освободят или поне да я изпратят в „Сен Ла-
зар”: там поне щяла знае в какво е обвинена 
и можела да се защити сама.

31 октомври. Чула как в общата стая 
казали: „За нея знаят в полицията, там за 
нейните провинения всичко е известно, тя 
вече е и във вестниците – където и да оти-
де, навсякъде ще е едно и също”. Сега вече 
разбрала защо навсякъде я преследват. Ко-
гато дошла в Лил, там вече знаели за нея. 
Връщайки се оттам, забелязала, че през кое-
то и село да минавала, зад нея се движел 
кабриолет. Настанили я там, защото лекари-
те искали накрая да изяснят какво все пак 
е направила. Надзорната комисия посетила 
отделението и тя ясно видяла, че нейните 
членове я гледат някак особено. Гласът, кой-
то разпознала като глас на лекаря, ѝ�  казвал: 
„Ето една скапана жена, която не бих ви 
препоръчал за нищо”.

9 ноември. Цяла нощ плакала. Сутринта, 
по време на разходката, гласовете били осо-
бено настойчиви. Искала да си тръгне, но 
някой силно я викал и тя разбрала, че тук 
я третират като луда. Ето откъс от писмото, 
адресирано до префекта на полицията: то 
дава представа за налудността на болната, 
както и за присъщата ѝ�  яснота на стила. „Аз 
искам да Ви кажа с няколко думи за така 
създаденото положение. Живея в Париж от 
1861 г. и винаги тук съм била щастлива и 
уважавана от всички, имах работа и пече-
лех добре. Всичко това продължи дотогава, 
когато преди две и половина години моят 
отдавнашен съсед R…, който търсеше моето 
разположение, когато бях по-млада, и над 
когото, трябва да призная, аз тогава добре 
се присмях, предприе нов подобен опит и 
чувствайки се отново отхвърлен, реши по 
най-безчестен начин да ми отмъсти. Той 
се обедини с портиера на нашата коопера-
ция, който се оказа негов достоен партньор. 
Двамата обмислиха план за отмъщение и за 

да не се занимават лично с преследването 
ми, се възползваха от наети субекти, които 
не познавам по лице и име – гнусна шайка, 
която започна да разпространява за мен, 
навсякъде, където живеех, най-клеветни-
чески и лъжливи измислици. Веднага щом 
чух за това, се обърнах към господата B… и 
F…, комисар и старши офицер на 4-ти по-
лицейски окръг. Тези господа ме попитаха 
имам ли свидетели на тази клевета, но аз, 
за съжаление, нямам родители, живея сама, 
почти никой не ме посещава и не мога да 
посоча свидетели – тогава тези господа ми 
казаха, че с нищо не могат да ми помогнат. 
За по-малко от една година аз смених чети-
ри местожителства. През юни 1884 г. оти-
дох в Безансон, но един от тях ме послед-
ва и там, а заради семейството не можех 
да остана там и се върнах в Париж, където 
скандалът се разгърна с нова сила. В пълно 
отчаяние се обърнах към г-н G…, комисар 
от полицията, който ме прие няколко пъти. 
Описах му моето положение в две писма 
– едното на осем страници, другото на де-
вет. Г-н G… дълго и внимателно ме разпит-
ва, след това даде да се разбере, че започва 
разследване, но явно е преценил, че това е 
твърде уморително и е решил да закрие де-
лото и да ме изпрати в болница като страда-
ща от налудност за преследване. Намирам, 
че у такива съдии като г-н G…, на когото 
се доверих по-рано изцяло, подобни дейст-
вия са не особено лицеприятни, мисля, че 
не трябва такива хора да действат по този 
начин. Кълна се в спасението на душата си, 
че не съм способна нито на една глупава по-
стъпка, която после да ме кара да се сраму-
вам, съвестта ми е напълно чиста, нямам от 
какво да се плаша. Ако не бях толкова си-
гурен в себе си, нямаше да имам смелостта 
да се хвърля в ръцете на полицията, защото 
знам много добре, че те не обичат да се ше-
гуват с жени със съмнително поведение. Ако 
наистина имах за какво да се упреквам, с 
удоволствие бих се хванала за обвинението 
в лудост, тъй като тази болест е смекчава-
що обстоятелство в престъпленията, в които 
съм обвинена: вместо да доказвам, че умът 
и чувствата ми са в перфектно здраве, на-
против, бих се престорила на идиотка, за 
да бъда тук или във Воклюз, а не в попра-
вително заведение. Още веднъж повтарям: 
напълно спокойна съм по отношение и на 
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съвестта, и на разума си, и заявявам, че ви-
наги съм била и оставам абсолютно отговор-
на за думите и действията си.”

Следващият болен В…, достигнал зряла 
възраст без каквито и да било псхични от-
клонения, също е пример за нарушение на 
различните видове усещания, характерни 
за втория период на хроничната налудност. 
Постоянно измъчван от преследвачите си, 
той също се въоръжава с револвер, като през 
нощта проследява враговете си на стълби-
щето, гони една жена и се опитва да ѝ�  на-
несе удари. Началото на болестта е от 1883 
г., като в началото нещата се ограничавали 
до разговори и подигравки на улицата, на 
които ставал случаен свидетел и ги приемал 
себеотносно, след което се появили слухови 
халюцинации и по-късно – ехо на мисълта. 
За всичко обвинявал учениците от съсед-
ното училище, а по-късно и един от своите 
длъжници. Той също страда от многообразни 
нарушения в сетивата, усещал „електрик”, 
който не му позволявал да спи, чувствал 
проникваща игла в главата на половия му 
член, действия на електрически разряди, об-
ръщане на главата му. След настаняването в 
болница има кратко подобрение на състоя-
нието, но след няколко дни всички наруше-
ния се връщат.

Наблюдение VII. Период на преследване: 
разстройства в сетивата, слухови халюцина-
ции. Носене на револвер.

Болният В…, на 59 години, постъпи в 
болницата през ноември 1888 г. за втори 
път, като първият път беше настанен тук 
през м. април същата година.

Семейна анамнеза – баща му умира на 
52 г., бил сърдечноболен и пияница, майка-
та била парализирана и умряла на 54 г. Брат 
му е здрав. Болният има 8 деца, пет от тях 
умрели: четири в ранна възраст, петото от 
туберкулоза на 32 години. От трите останали 
живи – дъщерята е нервна, впечатлителна, с 
късогледство, а двамата му сина са умни и 
работещи.

Болният не е посещавал училище и не 
може да чете и пише. Има здрав телостро-
еж, много добър работник, винаги бил тру-
долюбив, разсъдлив и загрижен за близки-
те си. Понякога пиел повече от обичайното 
– тогава ставал раздразнителен и недоволен 
от всичко. Началото на налудността е преди 
пет години, но и преди това имало проме-

ни в характера му: станал възбудим, рев-
нив, разстроен и притеснен. Подозренията 
му, отначало епизодични, през последните 
4-5 години станали постоянни. Гледали го 
особено на улицата; ако се смеели или раз-
говаряли помежду си, това било непременно 
за него. Тези преживявания били повод за 
първото му преселване през 1885 г. На но-
вото място съседите също нарочно шумели, 
за да го дразнят. Не ходел навреме на рабо-
та и разказвал на всички какво се прави в 
дома му, свързвал го с враговете си. Близко 
до жилището имало танцова площадка – там 
шумели специално, за да не му дават да спи. 
С помощта на грамотни съседи съставил пе-
тиция до префекта на полицията с молба 
танците да бъдат прекратени. От този мо-
мент нататък всичко се опълчило срещу него 
и през 1886 г. отново се преместил. На ново-
то място се чувствал спокоен едва няколко 
дни, след което започнал да чува обиди по 
свой адрес: „Негодник, престъпник, моше-
ник!” от мъжки и женски гласове. Понякога 
достигали до осем-девет гласа, които искали 
да му причиняват гадости. Никога не ги е 
виждал в лице, не знаел защо се занимават с 
това и никого лично не обвинявал.

В началото на 1887 г. започнал да 
предполага, че зад всичко това стоят учени-
ци от търговското училище, където той рабо-
тел по-рано като преподавател по практика, 
но скоро след това към тях се присъединили 
и жени с леко поведение.

През юли 1887 г. заминал за Белгия и там 
се чувствал в известна безопасност.

След връщането си в Париж някой си С…, 
човек, който му взел пари назаем, започнал 
да действа заедно с неговите преследвачи. 
Нощно време те се разхождали по улиците и 
на висок глас крещели обиди по негов адрес, 
наели жилище под неговото и се събирали 
там, обиждайки го и говорейки неприлични 
неща за жена му и дъшеря му.

Този С… бил особено настроен срещу 
него, защото болният си искал обратно дъл-
га от три хиляди франка. По това време той 
започнал да изпитва действието на електри-
чески ток, което не му позволявало да спи. 
Със своя машина те му пречели да се храни 
и издевателствали по всякакъв начин над 
него. Те „парализирали” ръцете и краката 
му, а понякога вкарвали в главата на поло-
вия му член игла, която влизала в тялото и 
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започвала да действа като предизвиквала 
принудителна ерекция и еякулация. Чувал 
звънци в ушите си и едновеменно изпитвал 
възбуда в половите органи. Казвал, че веро-
ятно въртят нещо, от което му звънят ушите. 
Почти по същото време „те” започнали да на-
зовават с думи всичко, което той прави или 
мисли, повтаряли след него всичко, което 
казвал, предсказвали, че скоро ще умре. Не 
се решавал да напише жалба до полицията, 
тъй като не знаел добре езика.

Сега той не рискува да излезе на улица-
та, без да е въоръжен с револвер, тъй като 
го следели и обиждали навсякъде. Въпреки 
че не ги вижда, той постоянно чува ругатни. 
Попада в болницата и в първите дни от прес-
тоя халюцинациите продължават, както и 
усещането за убождане в главата на половия 
член. Постепенно става по-спокоен, а деца-
та му идват през юли 1888 г. и го изписват. 
През октомври същата година той посещава 
познатите си от болницата и с тъжен вид им 
разказва, че тормозът и мъченията се въз-
обновили, и искал да напусне Париж, за да 
избяга от преследвачите. Децата му разказ-
ват, че по време на боледуването станал ло-
вък и прикрит. „Те” му пречели да работи, не 
му позволявали да пусне машината, вкарва-
ли игли в тялото му, без сам да знае как го 
правят. Чувал как се разхождат из стаята на 
горния етаж, като споменава имена на свои 

бивши ученици от училището. Преследвачи-
те, които го обиждат през нощта, са на гор-
ния етаж, а през деня са там и на долния 
етаж и понякога зад стената на съседа. Те 
повтарят мислите му, хващат се за всяка не-
гова дума и той често е принуден да им от-
говаря. Изпращат му електрически разряди, 
„винаги едни и същи”, като чувства пробож-
дания в темето, които „въздействат на мозъ-
ка” му. През нощта оставя вратата отворена 
и се разхожда с револвер в ръка, понякога 
запалва лампата, тръгва да търси враго-
ве на стълбището. Една вечер попаднал на 
жена си и ѝ�  се нахвърлил с юмруци. Когато 
децата му се опитвали да го разубедят и да 
докажат, че греши, изпадал в ярост, поради 
което двамата му синове били принудени да 
напуснат дома. През октомври той обвинил 
един от синовете си, че се е свързал с враго-
вете му и обсъждал с тях как да му навре-
дят. Уплашени от поведението му, съседите 
пишат жалба и полицията го задържа. „Това 
е този, на когото дадох пари на заем, казва 
той, те ясно ми заявиха, че ще този заем ще 
ми излезе през носа.”

Текстът в рубриката в този брой е подбор 
на зам. главния редактор проф. П. Маринов 
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КОМЕНТАР
за „Налудно поведение на болните 

с хронична налудност” на V. Magnan (1893)

Този материал от лекциите по психиатрия на Valentin Magnan е ценен с това, че 
анализира развитието на параноидната налудност във времето, когато реално не 
е имало ефективно антипсихотично лечение. В него авторът описва богатството и 
динамиката на психопатологичните синдроми в поредица психиатрични и съдеб-
нопсихиатрични случаи, хоспитализирани в болницата „Св. Анна”, Париж, диагно-
стицирани и лекувани от него. Поводът за този превод е един недълъг текст от дву-
томното ръководство по психиатрия под редакцията на проф. Христозов от 1987 г. 
Там, в главата за шизофрения, проф. Владимир Иванов описва триадата на Magnan 
(Манян) по следния начин: 

„Развитието на налудните идеи води до промяна на отношението и поведението 
на болните. То се извършва по установената още от V. Magnan „формула”: мигра-
ция, защита, атака. В началото болните се спасяват от „преследване”, като сменят 
местоработата и местожителството си (но скоро и на новото място откриват „зло-
умишленици”). Тогава те минават към „предпазни” мерки – снабдяване с оръжие, 
затваряне в къщи, проверка дали в хранителните продукти не е поставена отрова 
и др., или търсят защита от милицията, прокуратурата или съда, като развиват ак-
тивна кверулантна дейност. Накрая болните, превръщайки се в „преследвани пре-
следвачи”, могат да извършат „превантивна” агресия срещу мнимите си врагове.”1

 Адрес за кореспонденция:
Проф. д-р Петър Маринов, дмн

email: petmarinov@abv.bg

1 Иванов Вл. Шизофрения. В: Ръководство по психиатрия – том първи. Хр. Христозов (ред.). 
София: Мед. физк., 1987, 255-256.
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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 обмис-

ляне и преценка на всеки детайл от изложението. Представянето на научна информация предполага строга логичност и последовател-
ност, 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 (ста-
тия, 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. Зада-
ча 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 непо-

средствената 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 интерпре-
тации 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 тек-

стове 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 меха-
нично 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 действи-
телно 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 (познаване-
то) и на български източници.

Цитиранията на библиографските източници в текста се обозначават с цифри в квадратни скоби по реда на появата им. Библиогра-
фията 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), но-
мер 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. Мес-
тоиздаване (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 (деклара-
цията  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 обвър-
заност 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 коли-
чествена 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 про-
цедурите 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.

Използваните в текста специфични съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование.
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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. Bibliography 
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:
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– 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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