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Проф. д-р Светлозар Хараланов Халаранов д.м.
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет -  София

Член на научното жури
Съгласно Заповед № Р- 109-267/20.07.2017 г. на Ректора на МУ -  Варна

Относно: Конкурс за академичната длъжност ..Професор” в област на виеше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и 
научната специалност „Психиатрия” за нуждите на МУ-Варна, Катедра по психиатрия и 
медицинска психология и Трета психиатрична клиника на УМБАЛ "Св. Марина"-Варна, 
обявен в „Държавен вестник”, бр. 33 от 25.04. 2017г.

В законовия срок документи е подал само един кандидат: доц. д-р Мариана
Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м.

Кратка биографична справка

Доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова е родена на 11 май 1956 г. в гр. 
Гоце Делчев. Завършва езикова гимназия с изучаване на английски и немски през 1975 г. и 
медицина във ВМИ -  Варна през 1982 г. През 1988 г. придобива специалност по 
психиатрия. От 1988 г. до 2010 г. е последователно асистент, старши асистент и главен 
асистент към Катедрата по психиатрия и медицинска психология при МУ -  Варна. От 
2005 г. е началник на геронтопсихиатрично отделение на Първа психиатрична клиника 
към УМБАЛ „Св.Марина”- Варна, а от 01.06.2010 г. и досега е началник на Трета 
психиатрична клиника в същата болница. През 2009 г. придобива научната и 
образователната степен “Доктор” по научната специалност “Психиатрия”, а от 2010 г. е 
избрана за доцент по психиатрия. През 2011 г. придобива специалност „магистър" по 
здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здравеопазване на МУ -  Варна. 
Участва в редица следдипломни квалификационни курсове и обучения в областта на 
клиничната психиатрия, индивидуалната и груповата психотерапия, организацията на 
болничните грижи и специално при пациенти с неврокогнитивни разстройства. Членува в 
авторитетни научни и обществени организации. Заслужава да се отбележи, че тя е 
вицепрезидент на International Medical Association Bulgaria /1МАВ/ и секретар на 
Академичния съвет при Медицински университет -  Варна.

Научно-изследователска дейност

Цялостната научна дейност на доц. д-р Арнаудова включва 95 научни работи, от 
които 3 са самостоятелни монографии на български език, 8 са глави в 3 учебника на
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български език, а 57 са статии, публикувани в пълен обем, половината на английски език. 
Самостоятелно са написани 26 статии. Първи автор е в 6, а в други 14 е на втора позиция. 
От участията й на научни форуми са отпечатани в резюме 26 публикации, предимно на 
английски език.

В настоящия конкурс доц. Арнаудова е представила за рецензиране 52 научни 
труда, написани след присъждане на научното звание "Доцент", от които 17 са на 
български и 35 -  на английски език. Разпределени са както следва: 2 самостоятелни 
монографии; 8 глави в 3 учебника; 30 статии, публикувани в пълен обем и 12 публикувани 
резюмета от участия в национални и международни конгреси, конференции и 
симпозиуми. От общо публикувани 40 научни работи в пълен обем, самостоятелно са 
написани 15, първи автор е на 10, втори -  на 10 и пореден -  на 5. Общият импакт фактор 
на публикациите й е 36.966. Реалните й публикации, подлежащи на рецензиране, се 
разпределят по съдържание в четири тематични направления:

Най-важното от тях се занимава с проблеми на клиничната психиатрия и 
терапията на психичните заболявания. В него са включени научни разработки върху 
клиничните прояви, диагностиката и терапията на психичните заболявания с акцент върху 
напредналата и късната възраст. В монографията „Въведение в психиатрията на 
напредналата и късната възраст’', издадена през 2015 г., задълбочено и увлекателно се 
разискват дискусионни психологични проблеми на стареенето. При описанието на 
симптоматиката на психичните разстройства и подходите за тяхната диагностика и 
лечение проличава впечатляващата теоретична и практическа подготовка на авторката. 
Задълбочено са обсъдени най-често срещаните диагностични затруднения и терапевтични 
опции. От практическа гледна точка се акцентира върху някои особености на клиничната 
картина при пациентите с депресия в късна възраст и се изтъква важното място на 
суицидните мисли. Посочват се основни терапевтични подходи и се подчертава 
необходимостта от прилагане на комплексен мултидисциплинарен подход. В същото 
тематично направление се вписват и проучванията върху различни аспекти на делира като 
често срещано в клиничната практика на почти всички медицински специалности и все 
още не напълно изяснено психично разстройство. На него е посветена публикуваната през 
2017 г. монография ,ф1атофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти 
на делира’’. В нея са представени редица съвременни данни за патофизиологичните 
механизми на делира. Обсъдени са и тесните връзки между делира и деменцията при 
болестта на Алцхаймер. Най-същественото и значимото от клиничните характеристики, 
диагнозата и диференциалната диагноза на делира е изведено и анализирано в контекста 
на собствено задълбочено проучване. От практическа полза са систематизираните в 
таблици диференциално-диагностични критерии за разграничаване между делир, 
деменция и депресия, придружени от съответни обсъждания, опорни точки, стратегии за
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справяне и създаден собствен диагностично-терапевтичен алгоритъм. В отделни научни 
работи се представят прецизно клинични аспекти на Алцхаймеровата деменция с акцент 
върху психичните и поведенческите симптоми, които са предиктори на агресивно и 
разрушително поведение. Многоаспектно са проучени и поведенческите разстройства при 
болни със съдова деменция. Споделени са клиничен опит, диагностични проблеми и 
препоръки, основани на обширните теоретичните познания и натрупания клиничен опит. 
Дискутирани са терапевтичните подходи при различните форми на деменция съгласно 
официалните стандарти и собствения опит от прилагането им. Отделено е специално 
внимание на някои фармакологични възможности за овладяване на невропсихиатричните 
симптоми при пациенти с Алцхаймерова и съдова деменция. Проучени са и конкретни 
особености на тревожните разстройства в напреднала и късна възраст. Тревожността е 
разглеждана и като симптом, и като коморбидно разстройство. Очертани са диагностични 
проблеми, основни клинични характеристики, опорни диагностични пунктове и 
терапевтични подходи в контекста на собствения опит. Научно-изследователският интерес 
на доц. Арнаудова е насочен и към други важни въпроси от областта на психичните 
разстройства, в разработването на които обобщава натрупаните си теоретични познания и 
клиничен опит. Тя обсъжда динамиката на параноидните синдроми при шизофрения в 
зависимост от налудностите за въздействие, приложението на атипични антипсихотици 
при шизофренно болни, принципите на психиатричното лечение, депресията при 
епилепсия, съдовата депресия и деменция, диагностичните предизвикателства при 
посттравматичното стресово разстройство, аутистичното разстройство и синдрома на 
Аспергер и др. В поредица от разработки се фокусира върху ранното откриване, 
първоначалната оценка, предикторите за развитие на хранително разстройство и текущото 
управление на хранителните нарушения с оглед предотвратяването на тяхното 
задълбочаване или хронифициране.

Второто тематично направление е свързано с невропсихологията и медицинската 
психология и включва научни разработки, в които на съвременно равнище се обсъждат 
взаимовръзките между стареене, когниция, когнитивни нарушения и успешно когнитивно 
стареене. Подчертава се необходимостта от чувствителни скринингови инструменти при 
различните неврокогнитивни разстройства и се обосновава полезността на някои кратки 
скринингови инструменти за оценка на когницията. Изследвана е самооценката на 
когнитивното и на общото здравословно състояние при контингент от пациенти с 
пристъпно-ремитентна множествена склероза чрез кратък въпросник.

Третото тематично направление обединява публикации в областта на социалната 
и правната психиатрия. В него се обсъждат значими демографски проблеми на 
съвременното общество, някои аспекти от социалния статус на българския лекар, 
съвременното разбиране за ролята на болничното лечение в психиатрична помощ,

3



възникването на конфликти в различни организации и т.н. Въз основа на собствени 
проучвания са анализирани проблеми на агресията и автоагресията в психопатологията, 
както и взаимовръзките между преморбидните личностови особености и агресивните 
действия при шизофренно болни. Дискутират се и някои съдебно-психиатрични аспекти 
на патологията на съзнанието във взаимовръзка с когнитивните функции.

Четвъртото тематично направление е свързано с фармакоикономиката и включва 
публикации, в които се обсъжда значението на фармакологичния анализ за оценка на 
алтернативни лекарствени терапии и тяхната социална цена. Обсъждат се предимствата на 
единна интегрирана информационна система чрез развитие на електронно здравеопазване 
за постигане на пълна прозрачност и ефикасност, както и достъпът на пациенти с 
неврокогнитивни нарушения до фармакологична терапия.

Може да се обобщи, че научната продукция на доц. Арнаудова е актуална, 
разностранна, значима, задълбочена, с редица теоретични и практически приноси. 
Литературната й осведоменост е впечатляваща. Има усет за езика и се изразява ясно, 
логично и разбираемо. Въпреки широкия спектър от теми, с които се занимава, очертава 
се собствен профил на научните й интереси, фокусиран върху особеностите на клиничната 
картина и терапията при психични заболявания в късна възраст. Считам, че тя се е 
изградила като водещият специалист по геронтопсихиатрия в нашата страна.

Учебно-преподавателска дейност

Общият преподавателски стаж на доц. Мариана Арнаудова е над 31 години. От 
приложената официална справка е видно, че учебната й натовареност е значителна и 
многообразна. Отличната й професионална и езикова подготовка, задълбочените знания и 
чувството й за отговорност спомагат за високото качество на преподаване (на български и 
на английски език) на студентите по медицина в МУ -  Варна. За отбелязване е нейната 
ангажираност с преподаване и във Факултета „Обществено здравеопазване’7. Тя е и 
преподавател по гериатрия на медицински сестри в МУ -  Варна и в колежа в гр. Сливен. 
Провежда и обучение на лекари, специализиращи психиатрия. Ръководител е на трима 
докторанти по медицинска психология, от които двама успешно са защитили докторска 
степен. Участва редовно и в държавна комисия за придобиване на специалност по 
психиатрия.

Диагностично-лечебна дейност

В продължение на своята над 35-годишна трудова дейност в областта на 
психиатрията доц. Арнаудова задълбочено и системно работи за непрестанно обогатяване 
на теоретичните и практическите си познания. Като лекар е прецизна и отговорна при 
изпълнение на професионалните си задължения. Умело ръководи мултидисциплинарен 
екип. Проявява подчертан клиничен интерес към диагностиката и лечението на най-
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важните социално значими психични заболявания. Посещава множество научни форуми и 
постоянно актуализира професионалната информация като успешно я прилага в текущата 
си диагностично-лечебна практика. Изгражда много добри взаимоотношения с колегите 
си у нас и в чужбина.

Изложеното дотук показва, че доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, 
д.м. напълно отговаря на изискванията по Закона за развитието на академичния състав в 
Р България и Правилника за приложението му на МУ -  Варна за придобиване и заемане 
на академичната длъжност „професор”. Това ми дава основание с вътрешна убеденост да 
дам положително становище за присъждане на академичната длъжност "професор" на 
доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова- Жекова д.м. за нуждите на МУ -  Варна, Катедра 
по психиатрия и медицинска психология и Трета психиатрична клиника при УМБАЛ "Св. 
Марина" -  Варна.

Заключение

04.08.2017г.
София (проф. д-р Св. Хараланов д.м.)
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