
Р Е Ц Е Н З И Я 

От Проф. д-р Вихра Крумова Миланова дмн, Ръководител Катедра по психиатрия и 
медицинска психология, Медицински Университет, София, член на научното жури, 
съгласно Заповед № Р-109-267/20.07.2017г. на Ректора на МУ -Варна. 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" в област на висше 
образование 7. „Здравеопазване и спорт", професионално направление 7.1. „Медицина" и 
научна специалност „Психиатрия" за нуждите на Катедра "Психиатрия и медицинска 
психология", Факултет "Медицина" на МУ Варна и Трета психиатрична клиника за 
лечение на психози в старческа възраст към МБАЛ"Света Марина" ЕАД-Варна, обявен в 
Държавен вестник бр. 33/25.04.2017г. 

В законовия срок е подал документи само един кандидат, който е допуснат до конкурс -
доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, дм. 

I. Професионално развитие 

Доц. д-р Мариана Арнаудова завършва средно образование в езикова гимназия, гр. 
Варна и висше образование във ВМИ, Варна през 1982 год. Започва работа като ординатор 
по разпределение в Психиатрична болница - гр.Толбухин /сега Добрич/ през 1982г. От 
1986г., след положен конкурсен изпит, работи в Катедрата по психиатрия и медицинска 
психология при Медицински Университет- гр. Варна. През 1988г. придобива специалност 
по "Психиатрия". В периода 1986-1988 год. е била ординатор, а от 1988г. до 20Юг. 
последователно - асистент, старши асистент, главен асистент към Катедрата по психиатрия 
и медицинска психология при МУ-гр. Варна. 

През 2005г. е назначена за началник на геронтопсихиатрично отделение на Първа 
психиатрична клиника към УМБАЛ „Св.Марина"- Варна. От 01.06.2010 г. е началник на 
Трета психиатрична клиника в същата болница, която длъжност заема и сега. През 2009 
год. защитава дисертационен труд на тема "Психични и поведенчески разстройства при 
болестта на Алцхаймер" за придобиване на научната и образователната степен "Доктор", 
по научната специалност "Психиатрия". През 20 Юг. е избрана за доцент по психиатрия 
към Катедра по психиатрия и медицинска психология (серт. No 26252/17.05.2010). Има 
обучения и клинични квалификационни курсове в областта на клиничната психиатрия, 

индивидуална и групова психотерапия - болнично партньорство в Кантоналната 
психиатрична болница, Листал (Швейцария); от 1998- 2001г. обучение в Балинт групи, 
обучение и групова супервизия- общо 48 часа, водена от Dr.med.Benz (Швейцария); 2007г.-
семинар психоаналитична супервизия и обучение, общо 10 часа, водени от Dr.med. R.Weis 
(Швейцария); 2008 г. - семинар „Първо интервю и Фокус Билдинг", 2011r.-International 
Master Class Valdoxan, (Париж, Франция); 2012г. - обучение „Педагогическа квалификация 
на обучители от лечебни заведения", МУ-Варна ; 2012г.- обучение "Communication-based 
training for Compassion Alzheimer-Bulgaria"; 2013г.-Варна- обучение „Когнитивни 
нарушения при психичните разстройства" ,МУ-Варна ; 2014г,- обучение "First International 



Workshop of anti-terorism"; 2015г.-обучение „Qualification Course/Seminar on Organization, 
management and conduct of a clinical trial". Има диплома за магистър по здравен 
мениджмънт (cepT.No 001378/25.10.2011) към Факултета по Обществено Здравеопазване, 
МУ- Варна. 

Доц. Арнаудова владее свободно английски (писмено и говоримо), добре немски и 
руски езици и притежава добра компютърна грамотност. 

Доц. Арнаудова е член на Българската Психиатрична Асоциация, на European 
Psychiatric Association of /ЕРА/, на Съюза на учените- клон Варна, на Консултативния 
комитет на фондация "Състрадание"- Варна и на Български лекарски съюз /БЛС/. 
Вицепрезидент е на International Medical Association Bulgaria /1МАВ/ и секретар на 
Академичния съвет при Медицинския университет- Варна. 
Участва активно в редица благотворителни и обществени дейности, свързани с 
образователни проекти и грижи за хора в напреднала и късна възраст. 

II. Преподавателска дейност 

Доц. Арнаудова има средна учебна натовареност за учебната 2015/2016 година 242 
учебни часа (при норматив за МУ-Варна 110 часа). Преподавателската й дейност включва 
обучение по психиатрия на студенти от Факултета по медицина - лекции, семинари, 
изпити, преподаване и провеждане на колоквиуми и семинари на специализанти по 
психиатрия. Освен това преподава на мед.сестри специалността „гериатрия". Обучава 
чуждестранни студенти по психиатрия - лекции и семинарни занимания. Била е лектор в 
Медицинския колеж, гр. Варна. Участва в авторските колективи на три учебника по 
психиатрия. Била е член научно жури и рецензент на дисертационни трудове. 

III. Научна дейност 

1. Количествени наукометрични показатели 

Цялостната научна дейност на кандидатката включва общо 95 научни труда, от 
които: 3 самостоятелни монографии на български език; участие в 3 учебника на български 
език с 8 глави; 57 научни труда. На български език са написани- 28, на английски- 27. 
Единствен автор е в 26; водещ автор в 6, в други 14 е втори, а в останалите на трета и 
следваща позиция; участие в 37 национални и международни конгреси и конференции с 26 
публикувани резюмета- 5 на български език и 21 - на английски. 

За настоящия конкурс доц. Арнаудова е представила за рецензиране 52 научни 
труда, публикувани след присъждане на академичната длъжност "Доцент", от които 17 са 
на български език и 35 са на английски език: 

• 30 научни статии 
• 2 самостоятелни монографии 
• 8 глави в 3 учебника 
• 12 публикувани резюмета от участия в 23 национални и международни конгреси, 

конференции и симпозиуми. 



След хабилитацията са публикувани 30 статии. Факт, който доказва, че научната 
активност и продуктивност на доц. Арнаудова продължават да бъдат много високи и след 
хабилитацията. За относителния дял на участието й в рецензираните публикации говори 
фактът, че в повечето от тях (25) тя е единствен или първи автор. След хабилитацията й са 
и публикациите в списания с IF. Според академичната справка и информация от чуждите 
бази данни Web of Science, Scopus, Google Scholar общият IF е 36.966, h=2; научните 
публикации са цитирани в 8 чужди научни труда и в 10 - български. 

2. Качествени показатели 

Тематичното разпределение на реалните публикации, което кандидатката прави е 
следното: 

I. Клинична психиатрия и терапия на психичните заболявания 
II. Невропсихология и медицинска психология 
III. Социална и правна психиатрия 
IV. Фамакоикономика 

По първи раздел "Клинична психиатрия и терапия на психичните заболявания" 
кандидатката е включила публикации, свързани с диагнозата, клиничните прояви и 
терапията на психичните заболявания. На тема геронтопсихиатрия е посветена 
монографията „Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст" (публ.1). 
Представени са редица въпроси от общогеронтологичен характер, кратко описание на 
историческото и съвременното развитие на геронтологията, гериатрията, 
геронтопсихиатрия, както и информация за теории, засягащи проблемите на стареенето, 
биомаркери и т.н. Значително място е отделено на когнитивните нарушения, на връзката и 
сложните взаимоотношения между мозъчните промени и когнитивните функции. 
Авторката е обърнала специално внимание на промените в психичната дейност в процеса 
на стареене, които са неравномерни и не са само проста сума от дефицити, а ново 
структурно състояние. Представени са стратегии за подобряване на когнитивните функции, 
които включват фармакологични и поведенчески интервенции, т.е. биопсихосоциален 
подход и интердисциплинарното сътрудничество при осъществяването им (публ.1, 40). 

Анализът на клинико - психопатологичната картина на психозите в късната възраст 
предизвиква редица въпроси за тяхната систематизираност и нозологична обособеност. 
Като използва натрупания клиничен опит и теоритични познания кандидатката представя 
компетентно описание на симптоматиката на психичните разстройства. Доц.Арнаудова 
подробно дискутира рисковите фактори, водещи до самоубийство и съответни препоръки 
за оценка (допълнени със съответни скали) и действия при наличие на суициден риск и 
суицидно поведение. 

Специален акцент е даден на коморбидността (соматична и психиатрична) при 
болни с психични разстройства в напреднала и късна възраст, която е относително много 
честа и съществена, но все още е недостатъчно проучен проблем. Като психиатрична 
коморбидност на деменциите често се установяват депресии, тревожност, апатия, 
ажитация, налудности, болестни илюзии, халюцинации и др. В нейни собствени 
проучвания се установяват като най-чести тревожност, депресия, параноидни идеи, апатия 
и ажитация. 

Доц. Арнаудова е представила депресивните разстройства в напреднала и късна 
възраст, които са сред най-разпространените психични разстройства в тази възрастова 



група. Особено актуален е въпросът за съществуващите връзки и взаимозависимости 
между депресивните разстройства и когнитивните функции. Късната депресия може да е 
ранен, предупредителен симптом за когнитивен упадък, или депресията може да 
подпомогне клиничната изява на деменцията, или да е реакция на когнитивното 
нарушение, или и двете състояния се дължат на общи невропатологични процеси. 

Суицидните мисли и нагласи заемат важно място в клиничната картина на късната 
депресия. Авторката е представила рискови фактори за суициден риск при късна депресия: 
безсъние, хроничната болка, налудностите за вина и хипохондрични фиксации, предходни 
суицидни опити. 

Депресията при епилептично болните е разгледана като честа психиатрична 
коморбидност, оказваща влияние върху социалното, семейно функциониране и 
качеството на живот на болните, но нерядко остава неразпозната (публ.14). Оценката на 
депресията при пациенти със съдово когнитивно нарушение показва някои различни 
клинични прояви в сравнение с тази в млада възраст (публ. 47). 

Доц. Арнаудова публикува и монография „Патофизиологични, клинико-
диагностични и терапевтични аспекти на делира" (публ.2), обсъждайки историческите 
данни за делира от древността до наши дни. Представени са съвременните 
патофизиологични разбирания за делира. Авторката е описала и болна с литиева 
интоксикация (публ.25). В съвременните проучвания важно място заема хипотезата за 
централните холинергични дефицити и механизмите, които могат да доведат до делир. 
Обсъждани са връзките между патофизиологията на делира и деменцията при болест на 
Алцхаймер - около две трети от болните с делир имат и деменция. Представени са 
диференциално-диагностични сравнителни характеристики между делир, деменция и 
депресия. В публ.27 са публикувани собствени данни за диагнозата и диференциалната 
диагноза на делира. Особено полезни за клиничната практика са стратегиите за справяне с 
делира. Отбелязва се, че при биологичната терапия на делира непременно трябва прецизно 
да се отчитат рисковите фактори, коморбидността, особено сърдечно-съдови заболявания, 
възрастта, придружаващото лечение и др. 

Психичните и поведенческите разстройства, които се появяват в хода на деменциите 
(неврокогнитивните разстройства) затрудняват началната диагноза и лечението, влошават 
качеството на живот, увеличават смъртността и са честа причина за хоспитализация или 
институциализация на пациентите. 

В отделни научни публикации се разглеждат прецизно клинични аспекти на 
болестта на Алцхаймер (БА) с акцент върху психичните и поведенческите симптоми, 
които предсказват проявите на агресивно и разрушително поведение (публ. 44). Съобщава 
се за значими разлики между клиничното представяне на пациенти с ранно и късно 
начало. Психотичните прояви и поведенческите проблеми са по-изразени при ранното 
начало. Тези данни могат да представляват клинична подкрепа при разделяне на 
пациентите с болест на Алцхаймер, според възрастта на дебют на заболяването. Поради 
малкия брой пациенти се говори за тенденция (публ. 13, 16). Психотичните симптоми се 
проявяват на различни етапи от болестта. Доминиращи са параноидните налудности, но за 
разлика от тези при шизофрения те са краткотрайни, неорганизирани и трудно се 
отграничават от конфабулации. Описани са и други по-характерни психотични симптоми и 
тяхната връзка с агресия и деструктивно поведение. Нарушенията в съня не са специфични 
и се наблюдават и при други невродегенеративни заболявания и при съдовата деменция 
(публ. 18). 



Проучени са психичните (непсихотични и психотични) и поведенческите 
разстройства при болни със съдова деменция (СД), многобройните фактори, които ги 
провокират и обуславят хоспитализациите със специален акцент върху приципитиращите и 
тези, които в най-голяма степен са източник на дисстрес за близките и обгрижващия екип 
(публ.1, 20, 52). 

Доц. Арнаудова обсъжда терапевтичните подходи при различните форми на 
деменция съгласно официалните стандарти и собствения си дългогодишен опит (публ. 3, 7, 
8,35,46). 

Интересите на доц. Арнаудова са значително по-широки и обхващат различни 
психиатрични разстройства. Посттравматичното стресово разстройство е обсъждано на 
теоретично ниво в светлината на DSM-5, и при при конкретни случаи (публ.31, 32, 39). 
Описан е случай на Persistent genital arousal disorder (PGAD) при жена на 71г., един рядко 
диагностициран, но реално съществуващ проблем при жените, предизвикващ значителен 
физикален и психологичен дискомфорт (публ. 19). Разгледани са диференциално-
диагностични проблеми на аутистичното разстройство и Аспергер (публ.21). Проблеми, 
свързани с ранното откриване, първоначалната оценка и текущото управление на 
хранителните нарушения като предпоставки за възстановяването и в предотвратяването на 
преминаване в по-тежко разстройство или в хронично състояние се обсъждат в публ. 33,34, 
36 . 

На темата „ Невропсихология и медицинска психология" (публ.1, 4, 5, 6, 9, 26, 38, 
40, 50) са посветени научни разработки, които обсъждат взаимовръзките между стареене и 
когниция и когнитивните нарушения в този възрастов период. Невропсихологичната 
оценка, която включва и когнитивната, е съществена не само за диагностичничните цели, 
но играе важна роля за разграничаване на възрастовото когнитивно снижение, като се 
започне от лекото когнитивно нарушение, деменцията, късната депресия и т.н. (публ. 26). 

Доц. Арнаудова изследва приложимостта на Clock Drawing Test (CDT) при 
възрастни пациенти с психични разстройства. Оценъчният инструмент е кратък, лесно 
приложим самостоятелно, или като част от батерия инструменти за невропсихологична 
оценка, даващ ценна информация за когнитивни способности, мотивация и потенциал за 
бъдещ изход (публ. 50). 

Промоцията на успешното когнитивно стареене е важен въпрос за индивида и 
обществото и включва две страни- превенция на загубата на капацитета на скоростта на 
информацията и улесняване на мозъчния капацитет и когнитивния резерв (публ. 1, 40). 
Анализирани са данни за когнитивното и общото здравословно състояние при група болни 
с пристъпно-ремитентна множествена склероза чрез кратък въпросник (публ. 38). 
Прилагането на кратки въпросници за самооценка, подобни на използвания в настоящото 
проучване, не представлява трудност, не отнема повече от няколко минути, а в същото 
време може да предостави важна информация, която да бъде използвана за оптимизиране 
на лечението и грижите за пациента. 

По темата " Социална и правна психиатрия" (публ. 1, 11, 12, 17, 22, 23, 43, 49) са 
разгледани някои правни и деонтологични проблеми на пациенти и медицински персонал. 
Доц. Арнаудова обръща специално внимание върху социалния статус на лекарите в 
България (публ. 12). Фактори, водещи до стрес на работното място, са свързани с 
повишените изисквания, с неадекватните и непрекъснати реформи в здравната система и 



недобрата организация на работа. Друг, индиректен стресогенен фактор е относително 
ниският жизнен стандарт, водещ до отдръпване от медицинските специалности, емиграция, 
понижен здравен статус. Изследваната група медицински специалисти смятат, че 
авторитетът на съсловната организация е нисък. Очакванията са процесите на бъдещата 
здравна реформа да се ръководят от хора с компетентност- икономисти, мениджъри. 

Съвременното разбиране за психиатрична помощ изисква осъществяване на 
болничното лечение при зачитане на правата, личната тайна, личното пространство и други 
потребности на тази категория пациенти (публ. 17). В тази връзка чрез пряка анонимна 
анкета е проучено мнението на пациенти от Клиниката по отношение на качеството на 
предлаганите услуги. Освен базата, квалификацията и възможностите за пациентите, 
цялостното отношение на медицинския екип в голяма степен участва в оценката на 
провежданите грижи. Проучени са факторите за възникване на конфликти в психиатрична 
клиника на УМБАЛ „Св. Марина"-Варна и с цел да се предложат някои стратегии за 
справяне с тях. Съобщава се, че от значение са характеровите особености и степента на 
психологическа съвместимост между отделните членове. Подобрената комуникация по 
вертикала и хоризонтала е важна стъпка към осигуряване на добра работна 
атмосфера(публ. 23). 

Някои страни на агресията, автоагресията и психопатологията, както и 
взаимовръзките между преморбидните личностови особености и агресивните действия при 
шизофренно болните са били обект на собствени проучвания (публ. 11, 22, 43). 

По темата "Фармакоикономика" (публ. 28, 29, 35, 40) са представени работи, 
посветени на икономически анализи в здравната система. Обсъдени са предимствата на 
единната интегрирана информационна система в рамките на електронно здравеопазване, но 
засега електронни продажби са разрешени само за продукти без прескрипция при 
определени условия (публ. 29). Авторката е изследвала достъпа на болни с 
неврокогнитивни нарушения до фармакотерапия (публ. 35, 40). Реимбурсирането на 
лекарства е част от грижата на държавата и осъществяване на едно от основните 
конституционни права - право на достъпна медицинска помощ. Използването на 
генерични препарати би спомогнало повече пациенти да получат оптимално лечение и 
спестените средства могат да се пренасочат към други скъпоструващи терапии (публ.35). 
Обсъжда се въпросът за евентуални терапевтични подходи към Лекото Когнитивно 
Нарушение (ЛКН), тъй като не винаги прогресира към деменция и няма категорични 
указания. Няма официално одобрени продукти и решението е на клинициста (публ. 40). 

Обобщение 

Изследванията на доц. Мариана Арнаудова са на високо научно равнище, отличават 
се със задълбочен анализ и обсъждания на резултатите. Количествената оценка и 
качественият анализ на публикациите, в които са цитирани трудове на доц. Арнаудова 
показват, че научните й разработки са актуални, значими и намират отзвук в български и 
международни списания. 

IV. Лечебно-диагностична дейност 

Доц. Мариана Арнаудова е началник на университетска психиатрична клиника. 
Нейните интереси са в областта на геронтопсихиатрията, клиничната психиатрия и 
терапия. Успешно използва в ежедневната си практика съвременни клинични методи за 



диагностика и терапия, има специални интереси в областта на биологичната психиатрия и 
клиничната психофармакология, но също така активно прилага психологични и 
психосоциални подходи към психично болните. Лекарските й умения се оценяват високо и 
от нейните колеги. Тя е отговорен, етичен колега, с желание предава знанията и опита си 
на специализиращи лекари. 

Заключение 

Анализът на представените материали показва, че кандидатът доц. Мариана 
Арнаудова напълно отговаря на изискванията за заемане на академична длъжност 
„професор" по психиатрия в Медицинския Университет, Варна, според Правилника за 
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности и 
Качествените критерии за развитие на академичния състав. Имайки предвид 
гореизложеното, убедено препоръчвам на почитаемите членове на научното жури да 
избере доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова за професор по психиатрия към 
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицинския университет, Варна. 
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