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I. Монографии и глави от учебници 
 

1. Монография. 
 

 

ЛИЧНОСТНИ  РЕГУЛАТИВНИ ПРОЦЕСИ  В  БОЛНИЧНА СРЕДА 

Основни направления в психологичната помощ 

 
В настоящата монография са засегнати два основни въпроса свързани с 

преживяванията и функционирането на човек в процеса на лечение и възстановяване. 

Тревожността и процесите на личностна регулация са два различни, и не толкова често 

обединявани конструкта. Те рядко присъстват заедно в теоретичните и изследователски 

модели. Логиката на тяхното обединение в монографичния труд е продиктувана: първо, 

от изискванията свързани с практическата работа на медицинския персонал в сферата 

на психологическата помощ, и второ, от необходимостта да се очертаят основните 

направления и проблеми на тази дейност при лечението в болнично заведение. 

 Проблемите свързани с тревожността и личностната регулация се разглеждат в 

контекста на общата система на лечение и възстановяване от физическа увреда – болест 

или травма. Решението, да се подходи системно към изясняването на механизмите на 

психологическата помощ в настоящата разработка, е реакция на опитите да се излагат в 

разказна форма резултати от клинични изследвания и наблюдения, и да се събират 

факти без последваща интеграция и обединяването им в цялостна система. 

Използването на системния анализ е с цел да се надрасне описателния аналитико-

синтетичен подход и да се достигне до по-голяма задълбоченост при изясняване на 

същността, процеса и механизмите на психологическата помощ.   

Фокусът на разработката е насочен към препоръки за оказване на 

психологическа помощ произтичащи от конкретни емпирични данни, верифициирани 

нееднократно и приложими в практиката.  



При съставянето на настоящия труд, стремежът беше той да е възможно най-

свободен от предубедености, които произтичат от някаква определена 

психотерапевтична гледна точка или позиция. Идеята за написването му е да отрази 

реалното състояние на психичните състояния, преживявания и процеси на личностна 

регулация.  

Направен е опит резултатите да се анализират на принципа на обективната 

вероятност, а не от гледната точка на субективната и страна.  

Изследването проверява идеите си на фона на фактите, като се опитва 

максимално точно да описва явленията в болнични условия, като не взема под 

внимание „водещите” предпочитания (какви методи за помощ  да се ползват), мнения 

(относно ефективността на методите) и предубедености (кой следва да изпълнява 

основните дейности) свързани с оказването на психологична помощ. 

 Основният логически метод при представяне на изложението е дедуктивният, 

при който с помощта на допускания и анализ се извеждат заключения и предвиждания. 

Този метод позволява използването на характерните за  инструментариума и 

методологията на съвременната научна психология - значителна степен на обективност, 

и избягване на „интуитивните” субективни твърдения. 

 Тази монография е опит за научно изследване, теоретично концептуализиране и 

решаване на практически проблеми и има за цел да свърже двете все по-често 

противоречащи си области  - науката психология и  професията психология.   

 
 
 

 
 

2. Глави от учебни пособия 
 

 

1. Шишков, Р., Александров, И. (2013) Темперамент. Характер. 

Личност. Медицинска психология, Варна, Изд. МУ-Варна.  

Правени са много опити за обобщение на личностните особености, 

темперамента и характера  на човек, и тяхното съотнасяне към дадено поведение.  В 

търсенето на окончателни отговори за същността и структурата на тези феномени са 

проведени множество емпирични изследвания, реализирани от гледна точка на 

дефиниране и измерване на основните им параметри. Съществена част от тези 

изследвания потвърждават, че личността, темперамента и характеровите особености на 

човек имат пряко отношение към боледуването и цялостния процес на лечение. 

Личността е фундаментално понятие в психологическата наука. Тя участва в 

концептуалните модели на почти всички клонове на психологията, включително в 

проблематичния кръг на медицинската психология.  

В тази глава се разглеждат теориите и структурата на личността. Предложен е 

модел за разглеждането на личността в релацията личност-ситуация 

(интеракционистките теории) предлагащ по-задълбочен анализ на преживяванията на 

болните в конкретната среда на болничното заведение. Очертани са спецификите на 

проявление на личностните особености и евентуалните регулативни механизми в 

болнична среда. 

 

 



2. Арнаудова, М., Александров, И. (2013) Емоционални състояния – 

тревожност, страх, агресия, депресия. Медицинска психология, 

Варна, Изд. МУ-Варна. 

 Емоция (от лат. emoveo - вълнувам се) е понятие, изразяващо психологичното 

състояние на индивида, повлияно от различни субекти или обстоятелства. Това 

състояние може да бъде положително, отрицателно и състояние на безразличие 

(апатия). Емоцията е процес, свързан с вътрешни състояния на организма вследствие 

физиологични промени, но има и външна наблюдаема страна, свързана с 

преживяванията и поведението. Емоциите определят до голяма степен поведението на 

човека, тъй като стоят в основата на всяка негова дейност. Те са биологично и социално 

детерминирани. 

 Тук се разглеждат основните емоционални състояния характерни за лекуваните 

– тревожност и страх. Обърнато е внимание на диференциацията на понятията, на 

спецификите им и на някои най-чести техни проявления. Разгледани са личностната 

тревожност, ситуативната тревожност, страховете и фобиите характерни за болнични 

условия, предоперативната и следоперативната тревожност. 

 

 

3. Александров, И. (2013) Нагласи, убеждения и модели за справяне 

при здраве и болест. Медицинска психология, Варна, Изд. МУ-

Варна. 

 В ежедневния си живот човек е изложен както на директни, така и на 

индиректни стимули, към които се формират определени отношения. В процеса на 

съзряване тези отношения могат да бъдат модифицирани, но не спират да се развиват. 

Медицинската психология се интересува от отношенията формирани към болестта, 

лечението, лекаря и др. Тези отношения в психологията се описват с понятието нагласа. 

Концепцията за нагласите заема една от централните позиции в областта на 

психологията. Етимологията на думата нагласа (на англ. аttitude) идва от лат. дума 

aptus, едно от значенията на която е "готов, приготвен", в смисъл на субективна или 

психична готовност за действие. 

 Тук е представено виждането за същността на нагласите и тяхната структура 

включваща: афективен (обхваща посоката, интензивността и типа преживяна емоция  

свързани с оценката към обекта на нагласата), когнитивен (системата убеждения по 

отношение на обекта на нагласата) и поведенчески компонент(предразположение за 

действие по определен начин към обекта на нагласата). 

 Отделна част е отделена за изясняване на механизмите на промяна в нагласите. 

Също в отделна чест са представени едни от най-значимите психологични 

компоненти свързани с лечението - мотивацията за излизане от проблемната 

ситуация  (заболяването) и очакванията свързани с изхода от лечението. 

Представени са накратко и някои от компонентите на личностна регулация на болните 

в болнични условия. 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F


4. Александров, И. (2013) Невербална комуникация. Медицинска 

психология, Варна, Изд. МУ-Варна. 

Посредством разчитането на невербалните  знакови системи може да се събере 

голям обем обективна информация - за взаимоотношенията на хората, за техните 

качества, способности или предпочитания, за дистанцията на общуване, колко 

продължава взаимният контакт с очите, какви мимики и жестове се използват. 

За работещите в болничните заведения е от особена важност – първо, да знаят 

каква информация носят и какви послания изпращат техните движения, и второ, как да 

разчитат по-добре невербалните сигнали на лекуваните. Залага се на идеята че не може 

да се говори за невербално общуване в болнични условия, без то да е свързано със 

спецификата на конкретната среда и характера на ситуациите произхождащи от нея. 

Тази разработка е сентенция от дългогодишен личен практически опит и 

предоставя конкретни ситуации, и примери свързани с невербалните комуникативни 

техники. В тази част са разгледани спецификите на някои съществени елементи от 

невербалното общуване свързани с дейността на медицинския работник – движения и 

жестове, разстояние и пространство, докосването, контактът с очите, интонацията на 

гласа. 

Разбирането на невербалната знакова система е от изключителна полза за 

медицинския работник. Целта на тренирането на тези умения, не е само да се усвоят 

типични и свързани с професионалната роля техники, а да се направи достояние на 

съзнателен анализ това, което ние непосредствено правим в общуването си с другите 

хора.  

 

 

 

5. Александров, И. (2013) Психологичен подход към близките на 

болния. Медицинска психология, Варна, Изд. МУ-Варна. 

 Постъпването в болнично заведение за лечение, почти винаги не е проблем и 

източник на стрес само за болния, но и за неговите близки. Случва се, някои от тях да 

прекъснат работата си, за да могат да осигуряват и обгрижват болния. Независимо, че 

подходите към близките на лекуваните се различават взависимост от заболяването на 

болния, времето за престой в болничното заведение, типа на лечение и др., те най-общо 

се свеждат до информиране, обучение, съветване, препоръки. 

 На основата на познаване организацията на лечение  в болничните заведения  и 

личен практически опит са разгледани основните моменти при взаимодействие на 

медицинския персонал с близките на болните – при приемане (постъпване като 

придружител), по време на свиждане и при изписване на болния. 

 Разгледани са основните психологически моменти и специфики конкретни за 

болничната среда при оказване на помощ на близък. Акцент се поставя, как да се 

организира процеса така, че оптимално да се ползва помощта на близките в процеса на 

лечението.Разглежда се и социалната подкрепа е важен ресурс за предпазване на 

индивидуалното здраве и поддържане на добро равнище на функциониране. 

 

 



6. Арнаудова, М., Бончева, И., Александров, И. (2013) Комуникация в 

интердисциплинарен екип. Роли и предизвикателства. Медицинска 

психология, Варна, Изд. МУ-Варна, с.118-128. 

 

 Психологическите аспекти на професионалните роли и изискванията на 

професията са съществени моменти от предмета на медицинската психология. 

Професията заема значителна част от живота на човек. Много хора, често прекарват на 

работното си място повече време, отколкото с близките си. Работните условия в които 

пребивава човек, нерядко се свързват с комбинираното въздействие на множество 

фактори, често преживяващи се от него като негативни. Важно е специалиста да умее 

да се справя в средата ефективно и ефикасно, т.е да извършва качествено своите 

задължения при минимален разход на психична енергия. 

 В разработката са разгледани психологическите особености и специфики на 

професионалните роли на лекарите, сестринския и обслужващия персонал. Изходено е 

от концепцията на дейностния подход в психологията – изведени са основните 

дейности на всяка една група медицински персонал и е направен анализ на 

психологическите изисквания и очаквания към изпълняването на тези дейности. 

 В отделна част е засегнат проблема с психическото и физическо претоварване, и 

дистрес на медицинските работници. Разгледан е проблема за професионалното 

изпепеляване, негативните ефекти от него и начините за преодоляването му. 

 

 

7. Кожухаров, Х., Александров, И., Милчева, С. (2015) Дисоциативни 

(конверзионни) разстройства. Сестрински оценки и терапевтично 

поведение. Психиатрия – учебник за специалисти по здравни грижи 

(подпечат). 

В медицинската практика понякога се случва  при на пръв поглед много тежко 

болен пациент с различни по сила и тежест оплаквания от телесно естество, да липсват 

обективни признаци от страна на изследващия  потвърждаващи демонстрираната от 

пациента симптоматика.  

Лекуващият персонал обикновено нарича такива хора симуланти и с това често 

се изчерпва тяхното описание и лечение. Проблемът обаче далеч не е толкова 

елементарен. Голяма част от тези хора всъщност страдат от така наречените и описани 

от психиатричната наука дисоциативни (конверзионни) разстройства. 

В тази част се разглеждат – същността, дефинициите свързани с конверзионните 

разстройства, видовете конверзионни разстройства и тяхното клинично проявление. 

Специална част е отделена за сестринските оценки и терапевтичното поведение към 

пациенти с конферзионна проблематика. 

 

 

8. Кожухаров, Х., Александров, И. (2015) Тревожни и невротични 

разстройства. Сестрински оценки и поведение. Психиатрия – 

учебник за специалисти по здравни грижи (подпечат). 



Общите епидемиологични анализи в сферата на психиатрията показват 

тенденция, че поне всеки пети човек в някакъв период от живота си страда от  тревожно 

разстройство. Основни признаци за състоянията на хората с такова разстройство са 

прекомерните по сила емоции свързани със страхови изживявания, тревога, 

притеснение, напрежение, свръхвъзбудимост, раздразнителност.  

Тревожността обаче, при психични разстройства е патологична категория. При 

патологичната тревожност се наблюдават някои характеристики отличаващи я от 

нормалното състояние на тревожност, а най-основната е, че при нея се нарушава 

личностното и социално функциониране на човек.  

В тази част са разгледани видовете тревожни и невротични разстройства, 

клиничното проявление на отделните симптоми и терапевтичното поведение към 

такива пациенти. 

 
 

9. Кожухаров, Х., Александров, И. (2015) Зависимости. Разстройства 

причинени от алкохол и психоактивни вещества. Сестрински оценки 

и терапевтично поведение. Психиатрия – учебник за специалисти по 

здравни грижи (подпечат). 

Целта на тази част е разкриването на спецификите на зависимостта и 

разстройствата причинени от алкохол и психоактивни вещества. 

Пристрастяването към вещества със силно въздействие върху човешката 

психика е проблем с голямо социално значение. Този проблем непрекъснато се 

задълбочава и през последните 50 години застана в центъра на вниманието на 

развитите държави и общества. Появила се през 60-те години в САЩ, наркоманията 

завладява бързо останалите страни. От 70-те години тя се разпространява широко сред 

младежите. Решаването на тези проблеми в развитите държави е издигнaто в ранг на 

държавна политика и първостепенна задача на гражданските общества. 

В тази част се представят основни понятия и специфики на този тип разтройства 

– остра интоксикация, вредна употреба, зависимост, синдром на отмяна и др. 

Разгледани са епидемиологията и типологията на видовете зависимости, етиологията и 

патогенезата на проблемната употреба на ПАВ, както и отговорностите на 

медицинската сестра при работа с пациенти със зависимости. 

 

 

10.  Арнаудова, М., Кожухаров, Х., Александров, И., Петров, П. Я. 

(2015) Биологично лечение. Сътрудничество с пациента. Психиатрия 

– учебник за специалисти по здравни грижи (подпечат). 

Настоящата част  e написана както следва: първа част – Биологично лечение от 

М. Арнаудова и П. Я. Петров, втора част – Сътрудничество в процеса на лечение от Х. 

Кожухаров и И. Александров. 

Разгледани са подробно биологичното лечение и типовете медикаменти 

прилагани при хора с психични разстройства. 

Специално внимание е обърнато към един от най-сериозните проблеми при 

лечението на психичните разстройства – съгласието и сътрудничеството на пациентите. 



Представени са стратегии за подобряване на сътрудничеството. Разгледан е процесът 

на убеждаване, като начин за промяна на нагласите към болестта и лечението. 

 

 
 
 
 

II. Публикации в сборници и периодични издания 

 

 

1. Александров, И.  Психоемоционална рехабилитация и социална адаптация 

на пациенти с термични травми. - Приложна психология и социална 

практика,  Варна, 2004. 

Целта на тази разработка е представянето, анализа и спецификата на 

психологичното консултиране в рамките на психоемоционалната 

рехабилитация и социалната адаптация на пациенти претърпели термични 

травми. За база на изследването са спецификата на работната обстановка и 

емоционалните преживявания на пациентите лекувани в клиниката по 

„Термична травма и пластична хирургия” към ВМА/МБАЛ – Варна. Като 

резултат се представя опит за структуриране на модел на психологично 

консултиране включващ спецификата на конкретната среда и специфичното 

приложение на методите за психологична помощ. 

 

 

2. Александров, И., В. С. Стоянов. Психологични последици от пиратско 

нападение и продължително пленничество при български моряци – част 

първа. Приложна психология и социална практика,  Варна, 2011. 

Резюме: Настоящото съобщение представя данни от психологическото изследване на 

български моряци отвлечени от пирати, свързани с идентифицирането на 

посттравматична стресова симптоматика и вероятни тревожни, и депресивни 

тенденции. Основната цел на изнесените данни е да се покажат психологичните 

реакции след преживяване на травматично събитие, както и  особеностите на 

методиката и модела за психологическо изследване в подобни случаи.  

Ключови думи: психологични последици, посттравматична стресова симптоматика. 

 

3. Александров, И., В. С. Стоянов. Психологични последици от пиратско 

нападение и продължително пленничество при български моряци – част 

втора. - Здравеопазването през 21 век, ЮНК с международно участие, 

Плевен, 2010. 

Цел: Да се представят данни от психологическото изследване на български моряци, свързани с 

идентифициането на посттравматична стресова симптоматика, тревожни и депресивни 

тенденции. Да се покажат методиката и модела за психологическо изследване в подобни 

случаи.  



Материал и методи: При психологичното изследване са използвани следните методи: 

1. Психологично интервю. 

2. Тестови методики:- Въпросник за психологична оценка на посттравматични стресови 

симтоми;- Скала за депресивност на Цунг (Depressive Status Inventory DSI – Zung);-Въпросник за 

измерване на личностна и ситуативна тревожност на Спилбъргър (State-Trait Anxiety Inventory 

– Spielberger); - Въпросник за измерване локализацията на контрола; 

Резултати: Данните от изследването не показват наличие на изразена посттравматична 

стресова симтоматика, но при два от случаите се наблюдават начални прояви на хроничен 

стрес. При някои случаи се наблюдава повишена тревожност. Не се идентифицират 

тенденции към депресивно отреагиране. 

При всички присъства стряскането и чувството на отчужденост, но при различните случаи е 

с различна честотата на проявление. Като цяло изследваните не съобщават за изразеност на 

следните симтоми: загуба на смисъла на живота, кошмарни сънища, силни пристъпи на 

напрегнатост, усещане за скрита заплаха или опасност, стряскане по време на сън. 

Изследваните изявяват активно желание за справяне с проблемите по отношение на 

травматичното събитие. 

Ключови думи: травматично събитие, посттравматично стресово разстройство. 

 

4. Александров, И., В. Граматиков, Е. Трайков, Л. Алексиев. Кризисна 

психологична работа в болнични условия. Организационни аспекти. – VIII 

Конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна, 2011. 

Резюме: Разглеждат се организацията, осигуряването и методиката на кризисна 

интервенция на пациенти и близките им в болнични условия. Обърнато е внимание 

върху съвместната дейност на психолози и психиатри, както и върху действието на 

специфичните стресори на болничната среда.  

Целта на настоящата разработка е да се определи мястото на кризисната 

психологична работа в системата на медицинската помощ, да очертаят 

ключовите моменти и да покажат възможните пътища за развитие на 

изследванията в тази област. Тази разработка няма за цел да създава 

методика са кризисна работа в болничните заведения, а по скоро на базата на 

натрупания опит и изведените данни, да направи опит за системно обобщение 

на основните направления и специфики на този вид работа.    
Ключови думи: кризисна интервенция, психологично осигуряване. 

 

5. Александров, И., С. Златева, В. Стоянов, В. Граматиков. Методически 

аспекти на психологическото консултиране при зависими пациенти. – VIII 

Конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна, 2011. 

Резюме: Разглеждат се методологията, методиката и нуждата от специализирано 

лечение на хора, които са социално нестабилни, силно зависими, имат 

съпътстващ медицински или психосоциален проблем, или които вече са имали 

повече от една неуспешна амбулаторна детоксификация. Изследването е 

провокирано и от разкриването на нов сектор в клиниката по токсикология 

към ВМА, МБАЛ – Варна. Този сектор е предвиден за долекуване на алкохолно 

зависими, като голям дял, наред с медицинските процедури е предвидено да се 

отдели и на психологическата работа със пациентите.  

Представените данни са събирани през периода 2007-2009 г. във ВМА – МБАЛ 

гр. Варна, в клиниката по Токсикология. Обработени са резултати на 68% 

извадка от пациенти с алкохолна зависимост.  

 



6. Александров, И. Влияние на дългосрочната мотивация върху 

функционирането на личността в процеса на реадаптация към 

извънболничната среда. VI-ти Национален конгрес по психология, Сборник 

научни статии, София, 2011. 

Резюме: Настоящия доклад разглежда проблематика свързана с функционирането на 

личността след период на травматизация (или заболяване) и продължителен престой 

в болнично заведение (20-30 дни).  Връщането на човек към нивата на функциониране 

преди травматизацията, като цяло е  сложен процес. Той често е допълнително 

усложняван и от редица фактори от личностно, и социално естество. Настоящото 

изследване е опит да се проучи влиянието, което може да окаже дългосрочната 

мотивация върху личностните фактори препятстващи процеса на реадаптация. 

Изследването използва медиаторният модел за доказване на влиянието между 

променливите. 

Потвърждаването на медиаторните влияния на някои личностни черти от 

дългосрочната мотивация върху оптималното функциониране показва големите 

възможности на мотивационния компонент за улесняване процесите на реадаптация 

след излизането от болничното заведение. 

 

 

7. Александров, И., В. Иванова.  Специфика и проблеми в оказването на 

психологична помощ в болнична среда. Школа за млади учени и 

докторанти, БАН, София,  2012. 

Резюме: Настоящия доклад разглежда моменти от спецификата на психологичната 

помощ в болничните заведения. Изследването се ограничава в рамките на 

психологичните интервенции по време на криза (най-често инцидент или оперативна 

намеса) в болнични условия. Основният акцент е поставен върху два аспекта: първият 

е свързан със спецификите на болничната среда и ограниченията, които тя налага 

върху прилагането на психотерапевтични методи, и вторият, върху конкретни 

психологични интервенции удачни за използване в такива условия. Идеята на 

разработката е предлагане на техники подходящи за психологична работа в 

динамична ситуативно обусловена обстановка. 

Ключови думи: психологична помощ, болнична среда. 

 

8. Александров, И. Доминиращи преживявания свързани предоперативната и 

следоперативната тревожност. Варненски медицински форум, 1, 2012. 

Резюме: Настоящото изследване представя част от резултатите на 

дългогодишната изследователска работа на автора по проблематиката свързана с 

проблемите на пациентите и психологичната помощ в хирургичната клиника. Фокуса 

на изследванията е свързан с проучването на специфичните преживявания на 

тревожността свързана с оперативните процедури. Получените резултати 

способстват са уточняване на концептуалната рамка на този конструкт в 

конкретната среда. 

Ключови думи: тревожност, преживяване. 

 

 



9. Александров, И. Генерализираното очакване оптимизъм като регулативна 

структура в системата на личността в процеса на реадаптация към 

извънболничната среда. Варненски медицински форум, 1, 2012. 

 Резюме: Настоящия доклад разглежда проблематика свързана с функционирането на 

личността след период на травматизация (или заболяване) и продължителен престой 

в болнично заведение (20-30 дни). Настоящото изследване е опит да се проучи 

влиянието на генерализираното очакване оптимизъм, върху личностните фактори 

препятстващи процеса на реадаптация. Изследването използва медиаторният модел 

за доказване на влиянието между променливите. Потвърждаването на медиаторните 

влияния на някои личностни черти от генерализираните очаквания върху оптималното 

функциониране показват значимостта на този компонент в системата на 

личностната регулация и процесите на реадаптация. 

Ключови думи: личностна регулация, реадаптация, оптимизъм, генерализирани 

очаквания. 

 

10. Александров, И., Х. Кожухаров. Стереотипни поведенчески реакции 

свързани със зависимостта от хазарт. Приложна психология и социална 

практика,  Варна, 2012. 

Резюме: Настоящия доклад е резултат от проучването на писмени разкази на 

хазартно зависими пациенти. Такъв тип проучвания са рядко срещани в научната 

литература по проблематиката. Целта му е търсене на специфичното в поведението 

на хазартно зависимия – реакции, ситуации и др. Към настоящия момент и въз основа 

на използвания метод за анализ, резултатите се ограничават само до представяне на 

честотата на проявление на даден признак, но те биха могли да се използват 

впоследствие, като ориентация и основа за по-задълбочени системни проучвания по 

проблема. 

Ключови думи: зависимост от хазарт, стереотипни реакции. 

 

 

11. Стоянов В., И. Александров, Хр. Бозов, К. Георгиев, Н. Шопов. Психично 

функциониране на водолази при симулативни дълбоководни спускове . – 

Военно научен форум, НВУ „В. Левски”, 2007. 

Целта не този разработка е проучването на психичното функциониране на 

водолази при симулативни дълбоководни спускове. Изследването е наложено от 

повишените изисквания за качеството на работа на професионалните водолази 

в една силно екстремна среда на дейност. Изследването се концентрира върху 

измерването на степента на тревожност, функционалното състояние и 

когнитивните способности при повишено налягане при симулативни спускове – 

0, 30, 60, 80 м. дълбочини. 

В заложената хипотеза се очаква повишението на парциалното налягане на 

азота да влоши функционалното състояние на водолазите. 

Резултатите показват динамиката и специфичността на проявление на 

промените във функционирането на водолазите в екстремална среда. 

 

 



12. Граматиков, В., Хр. Бозов, И. Александров, Л. Алексиев, М. Янева. 

Адптационни реакции при лечение с хипербарна терапия. – VII Конференция 

по авиационна, морска и космическа медицина, София, 2009. 

 

 
 

 

 

13. Кожухаров Хр., Т. Милева, И. Александров. Сравнително изследване на 

социо-демографските и поведенчески характеристики на зависими от 

наркотици лица, включени във високо и ниско-прагови програми. - Folia 

Psychiatrica, 2011, vol. 2(1). 

 
 

 

14. Кожухаров Хр., И. Александров. Оценяване протичане на времето при 

зависими към алкохол и хероин.  - Folia Psychiatrica, 2011, vol. 2(1). 

 
 

 

 

 

 



15. Кожухаров  Хр.,  А. Парашкевов, Л. Николова, И. Александров, К. Иванов, 

К. Стойчев. Корелации между социално демографски и клинични фактори 

при хоспитализирани пациенти с БАР. - Психиатрия,  3, 2011. 

 
 

 

16. Кожухаров  Хр.,  А. Парашкевов, Л. Николова, И. Александров, К. Иванов, 

К. Стойчев. Клиничен профил на хоспитализирани пациенти с БАР. - 

Психиатрия, 3, 2011. 

 
 

 

17. Иванова, В., И. Александров, В. Стоянов. Специфики на тревожността при 

ученици от среден курс на  масовото училище. - Приложна психология и 

социална практика,  Варна, 2011. 

Резюме:  Настоящото изследване е опит да се изследват нивата на тревожност и 

спецификата и в среден курс на масовото училище, а като резултат се цели 

идентифицирането на особеностите на специфичния профил на високо тревожното 

дете. Изследвани са 114 деца на възраст 12-14 години. За осъществяването на 

заявената цел е използвана ревизираната скала за проявена тревожност - Revised 

Children’s Manifest Anxiety Scale. Настоящото срезово експериментално изследване се 

рамкира в концептуалните разбирания за тревожността като личностна 

характеристика, без да има претенциите на този етап да описва динамичните 

особености на състоянията на тревожност.  

Ключови думи: тревожност, страх. 

 

 

 

 

 



18. Иванова, В., И. Александров. Влияние на родителския стил и специфичните 

родителски практики върху тревожната експресия при децата. Научна 

конференция „Семейство и солидарност между поколенията” БАН, София  

2012. 

Резюме: Целта на настоящия доклад е да се проучат съществуващите емпирични 

данни  доказващи  връзката между родителството  и детската  тревожност,  както 

и да се определи кои аспекти на тези изследвания подкрепят съществуващите 

теоретични моделите. В настоящия преглед  се поставят четири основни теоретични 

въпроса: (1)  има ли достатъчно емпирични доказателства, че родителският стил и 

родителското поведение са  основен рисков фактор  за развитие на тревожността 

при детето (2) дали родителският стил и поведението на родителя са рисков фактор 

влияещ единствено върху тревожността или  и върху други форми на детска  

психопатология, (3) каква е посоката на влияние, свързващи родителството  и 

детската  тревожност, и (4) съществуват ли емпирични доказателства, че общия 

родителски стил е свързан с детската тревожност като черта, а  специфичните 

родителски поведенчески модели са свързани със конкретни тревожни разстройства в 

детството. 

 

 

19. Иванова, В., И. Александров. Системен модел на W. Robert Beavers в 

психологията: методология и приложения. Приложна психология и социална 

практика,  Варна, 2012.  

Резюме: Настоящият доклад представя модел за изследване на семейно 

функциониране и неговото приложение в психологията. Фамилната компетентност и 

фамилният стил са двете основни дeменсии в модела на Р. Бийвърс за функциониране 

на семейството. Конструктът семейна компетентност диференцира семействата 

според степента на проявени дисфункции в семейните взаимоотношения на: 

функционални, адекватни, гранични и тежко-дисфункционални семейства. Другият 

основен конструкт според Р. Бийвърс  - семейният стил, може да бъде центробежен и 

центростремителен. При комбинирането на разновидностите на двете дименсии се 

получават девет вида семейни групи, три от тях са функционални и шест са 

дисфункционални. 

Ключови думи : семейство, фамилен стил, фамилна компетентност 

 

 

 

20. Иванова, В., И. Александров. Психометрични характеристики на Семеен 

инвентар за самооценка – SFI. Конгрес по клинична и консултативна 

психология (сборник научни статии) София, 2012.  

Резюме: Настоящият доклад представя психометричните характеристики на SFI 

(Self-Report Family Inventory: Version II) за български условия. Въпросникът е създаден 

от Р. Бийвърс за изследване на семейното функциониране. Той включва 36 айтема 

образуващи пет дименсии: „здраве/компетентност”, „конфликт”, „кохезия”, 

„лидерски стил” и „емоционална експресивност”. Въпросникът се използва за 

скринингово проучване на перцепцията на член на семейството по отношение на  

фамилното функциониране. Базиран е на системният модел на Р. Бийвърс за семейно 

функциониране. В настоящото проучване са изследвани 71 човека. С помощта на 



есплораторен факторен анализ е получена скала за семейни отношения с алфа на 

Кронбах .794. 

 

 

 

21. Димитров, Т., Н. Шопов, И. Александров, Д. Димитрова, В. Граматиков. 

Психологическо изследване на личностните характеристики и измерване на 

ситуативната и личностна тревожност на военнослужещите от плавателния 

състав на военноморските сили на Република България. Национална 

конференция по авиационна, морска и космическа медицина, 2012. 

 
 

 

22. Zayakova, Y., I. Aleksandrov. Factors influencing the level of patient’s 

satisfaction with augmentation mammaplasty. Scripta Scientifica Medica, Vol. 44 

(2), 2012, pp. 1 – 108. 

Abstract: This paper investigated the degree of women’s satisfaction with the outcome of the 

augmentation mammaplasty and the capacity of clear-cut criteria to judge the postoperative 

level of satisfaction. The analysis included 96 women aged 20-40 years who had undergone 

augmentation mammaplasty during the period from 2001 till 2011. The investigation was 

carried out 6 months after the operation during the postoperative examinations by filling-in a 

questionnaire about the level of satisfaction with the surgery. The following statistical 

methods are used: descriptive statistics, testing the internal consistency of the scales with 

Cronbach’s Alpha, correlation and regression analyses. Data processing was performed by 

using SPSS-19 statistical package. Some specific interrelations between different parameters 

that measured the level of satisfaction were determined. The calculated multiple correlation 

coefficient of independent and dependent variables was of r=0,678 which was a very good 

result. The proportion of variation in the dependent variable is r2=0,522. The assessment of 

the new appearance after surgery was most strongly influenced by patients’ improved function 

in everyday activities such as work, social relationships, leisure, and sex. The multiple 

correlation coefficient was r=0,686 and the proportion of variation in the dependent variable 

was r2=0,519. This phenomenon could be related to the proactive seeking and receiving 

feedback, and the assessment of the surgery is mostly determined by that feedback. The 

analysis of the factors influencing the levels of satisfaction with augmentation mammaplasty 

provided a valuable feedback for the surgeons. Obviously, the general assessment score of the 

surgical work is quite high. 

Key words: augmentation mammaplasty, satisfaction, questionnaire, personal assessment. 

 

 

 



23. Кожухаров, Х., Александров, И. Александрова, М., Стойчев, К., Иванов, К. 

Алкохолната зависимост – преосмисляне на проблемите за целта и 

ефективността на лечение. Мед инфо, 2014. 

 
 

 

24. Mandova, R., Aleksandrov I. Personality structure and symptoms evolution in 

affective disorders. International Conference for Philosophy, Psychiatry and 

Psychology.  Folia Medica, 2014, p.37. 

 
 

 

 

25. Тонев, Г., И. Александров.  Проблеми и перспективи при използване на 

проективни методики в съдебно-психологичната експертиза. Приложна 

психология и социална практика,  Варна, 2014.  

Резюме: Повишените изисквания към качеството на психологичните експертизи в 

клиничната съдебно психологична практика, налагат усъвършенстване на цялостния 

подход към измерванията, свързани с получаването на обективни данни за 

изследваните лица. В частност тези изисквания предполагат преразглеждането на по-

утвърдените и въвеждането на нови методики, гарантиращи по-висока надежност и 

валидност на събраните данни. Целта на тази разработка е свързана с уточняването 

на проблемите и перспективите пред част от най-оспорваните методики за 

получаване на обективна информация – проективните методики. 

Ключови думи: психологическо тестиране, проективни методики, съдебно-

психологична експертиза 

 



26. Arnaodova, M., Ruseva, D., Aleksandrov, I. Value Of Screening Cognitive 

Assessment Instruments In Age-Related Cognitive Decline. Scripta Scientifica 

Medica, Vol. 46 (2), 2014, p. 32 – 37. 

The growing number of elderly population is inevitably leading to increasing of 

the older patients with medical and psychiatric problems. The precise and timely 

diagnosis, especially in emergency care settings, is of great importance for the 

adequate assessment of the patient’s somatic, mental and functional status and for 

the subsequent proper management. Making a diagnosis in such a population can 

be a clinical challenge. Complex issues of medical, social or psychological 

importance may interfere during with evaluation of elderly psychiatric patients.  

The aim of our study was to investigate the role of Clock Drawing Test (CDT) 

among the diagnostic markers in elderly psychiatric diagnostic subgroups. The 

CDT was compared to the Mini Mental Status Examination (MMSE) on 

associations with demographic variables, psychiatric diagnoses and head 

computed tomography (CT). 

Method: Thirty nine patients over 55 years old consulted or admitted at 

gerontopsychiatric clinic between September 2013 and February 2014 entered the 

study. According to the ICD-10 criteria patients were placed in one of 3 diagnostic 

disorders groups (dementia, depression, primary psychotic disorder). Psychiatric 

interview, clinical psychiatric and mental status examination, physical 

examination and CT were performed.  The MMSE and CDT (drawing) were 

conducted. The drawings were rated according to the scoring methods of 

Shulman. MMSE education adjusted cut-off scores were followed: For Subjects 

whose education levels is lower, a score on the MMSE of 24. For highly educated 

subjects a score on the  MMSE of 25. Descriptive statistics, correlation analysis 

and t-test for comparing the means were applied. Analyses were done using SPSS 

19.  

Summary of results: The CDT and MMSE performance were of high significant 

correlation (r =.837; p<.001). Moderately correlated clinical diagnosis and 

MMSE r=.620 (p<.001); and clinical diagnosis and CDT r=.679 (p<.001). In 

terms of neuroimaging findings, scores of MMSE and CDT moderately correlated 

respectively r=.544,  r=.510 and were statistically significant (p<.001). We should 

like to underline that our study does not claim to representativeness of the sample, 

but can serve to highlight trends in the set of problems.  Some issues should be 

considered like the baseline lifelong performance pattern of patient’s functioning, 

education, current medical status, some drugs, lack of reliable data.  Cognitive 

impairment symptoms may also accompany depression disorders. Scoring for CDT 

does not depend upon speed of performance and is thus less confounded by the 

presence of depression.  

Despite some limitations, our findings suggest that CDT may be scored reliably 

with other screening tests, such as the MMSE, as a part of a comprehensive 

neuropsychological assessment battery or as a single screening test in conditions 

of time constraints, especially in emergency care settings.  
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