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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 
На 

Гл. Ас. Петър Милчев Петров дм 
 

 За участие в конкурс за доцент в област на висшето 

образование “Здравеопазване и спорт”, професионало направление 

7.1. Медицина и научната специалност „Детска психиатрия" – за 

Факултет “Медицина”, Катедра “Психиатрия и медицинска 

психология” и Първа психиатрична клиника към МБАЛ “Св. 

Марина” ЕАД - Варна 

 

I. Монографии и глави от учебници 

 Монография 

 

Представената монография представлява собствено проучване, 

което разглежда връзките между някои личностови особености 

(Локус на контрол), преживените травматични и негативни 

живейски събития в детска и юношеска възраст и наличието на 

тревожни и депресивни симптоми свързани с тях. Направен е обзор 

на етапите на психологичното развитие и изграждането на копинг 

стратегии, като част от възможностите за справяне с преживения 

стрес и травматизъм. Разгледани са особеностите на тревожните и 

депресивни симптоми в юношеска възраст, състояния, които за 

разлика от агресивните прояви често убягват както на родителите, 

така и на медицинските специалисти.  

Концептуално постановката на настоящото проучване е базирана на 

факта, че юношеството е „етап на развитие” и то последния етап 

преди навлизане в зрелостта. В протичането на този етап влияе 

както натрупания до момента детски психологичен опит (стил на 

емоционално рефлектиране и поведение), така и актуално 

случващото се като поредица от събития. Възприемането, 

отреагирането, развитието на психични симптоми, в следствие на 

преживяното в този етап на развитие може да даде своето значимо 

отражение върху цялостното последващо физическо, психическо и 

емоционално развитие. 

Изследването има за цел попълване на част от настоящите пропуски 

в познанието на емоционалните реакции при деца и юноши, 

изложени на разнообразни травматични събития на общо 

популационно ниво, относителната липса на данни за последствията 

при нискорискови травматични събития, недостигът на данни от 

развиващите се страни, както и недостига на междукултурални 

проучвания, които изискват запознаване с отделните аспекти на 

емоционалните реакции към травматични събития. 
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Методиката е изработена в кооперация от International Child Mental 

Health Study Group, като проучването ще бъде проведено в още 6 

страни на 3 континента. 

В нашата страна бяха включени 300 юноши от 13 до 18 години в 

масови училища, които попълниха предвидените инструменти: 

 Социо-демографски въпросник и Скала за семейно 

благоденствие 

 Скала за стресогенни житейски събития  

 Травматични житейски събития и симптоми на 

Посттравматично тревожно разстройство – Калифорнийски 

Университет – Индекс за реакция при посттравматичен стрес 

за деца и юноши, DSM-5  

 Скала за Тревожност и Депресия в детска възраст – 

ревизирана  

 Скала за Мултидименсионален Локус на Контрола 

Изпълнението на проучването и статистическата обработка на 

данните дават възможност от една страна да се създаде сравнително 

лесна за използване батерия от методики за оценка на травматизъм, 

личностови особености и депресивни и тревожни симптоми в 

общата популация и от друга показват тясната връзка между тези 

фактори в юношеска възраст. Получени бяха данни, че множество 

по-малко значими травматични събития (които по правило не се 

изследват), включително поливиктимизация могат да предизвикат 

значими промени в цялостния начин на живот на децата и юношите 

- психичен , емоционален и  социален. 

 

 Глави от учебници 

1. П. Маринов, Р. Шишков, И. Бончева, П. Петров, К. Куков. 

Стрес, Фрустрация, Депривация. Медицинска психология – 

Учебник за специалисти по здравни грижи. Медицински 

Университет – Варна 2013. 

 

През последните години темата свързана със стрес – измерения, 

преживяване, стратегии за псравяне и др. става все по-актуална. 

Проведени са множество изследвания на биологичните, 

физиологичните и психологични аспекти на стреса. Стресът в 

детско-юношеска възраст има свои особености – специфика на 

стресогенните събития, ограничен репертоар на стратегии за 

справяне, невъзможност за проблемно-фокусирано справяне. 

Излагането на събития в тази възраст води до психологични, 

поведенчески и емоционални проблеми, нарушения в социалната 

адаптация и образователни неуспехи.  
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Фрустрацията, фрустрационния праг и депривацията (сензорна и 

перцептивна, емоционална и социална) също имат възрастова 

специфика и се отразяват директно върху психическото и социално 

функциониране на юношите. 

 

2. П. Петров, Д. Хрусафов, Св. Върбанов. Психични 

разстройства с начало в детската и юношеска възраст. 

Сестрински диагнози. Медицински Университет – Варна. 

Психиатрия – учебник за специалисти по здравни грижи (под 

печат). 

 

Целта на тази част е представяне на най-често срещаните диагнози в 

областта на детско-юношеската психиатрия на специалистите по 

здравни грижи, разглеждане на възможните сестрински диагнози 

при тези пациенти и определяне на необходимите интервенции за 

постигане на желаните краткосрочни и дългосрочни резултати. 

Представени са разстройствата, които обичайно се диагностицират 

за първи път в детството или юношеството и са свързани с периода 

на нервно-психологичното развитие и усвояването на възрастово 

специфични умения или конгитивни фукнции. За тях има 

разработени специфични критерии и при обслужването и лечението 

на пациенти от тази група са нужни познания в областта на 

нормалните модели на развитие и поведение при различните 

възрасти. 

Разстройствата, които могат да дебютират в детско-юношеска 

възраст, но са по-характерни за зрялата възраст (Шизофрения, 

Афективни разстройства, Анорексия невроза, Невротични 

разстройства, Личностови разстройства и др.) са разгледани в 

другите части на учебника. 

 

3. Д. Хрусафов. Св. Върбанов, П. Петров. Психосексуални 

разстройства: Сестрински диагнози и клинично поведение. 

Медицински Университет – Варна. Психиатрия – учебник за 

специалисти по здравни грижи (под печат). 

 

Целта на тази част е представяне на най-често срещаните 

психосексуални разстройства на специалистите по здравни грижи. 

Сексуалното здраве е неделима част от цялостната медицинска 

грижа и подобряването на сексуалното здраве на пациентите зависи 

от чувствителността и уменията на здравните работници в областта 

на първичната медицинска помощ или специализираните здравни 

услуги. 
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Юношеството представлява ускорено израстване, от гледна точка на 

биологични промени и психосоциално и сексуално развитие. Това 

време на сътресения се подхранва от събуждане ендокринни 

промени и нов набор от психосоциални задачи и ангажименти. В 

тези задачи са въпроси отнасяща се до сексуалността. 

В главата са разгледани предразполагащите фактори и методите за 

лечение при Парафилии и Сексуални дисфункции с насоченост към 

отговорностите и задълженията на специалистите по здравни грижи 

в лечебния процес на пациентите. 

 

4. П. Маринов, С. Раловска, П. Петров. Шизофрения – 

сестринска диагноза и клинично поведение. Медицински 

Университет – Варна. Психиатрия – учебник за специалисти 

по здравни грижи (под печат). 

 

Целта на тази част е представяне на шизофренното разстройство на 

специалистите по здравни грижи. Представени са общите концепции 

за етио-патогенезата на разстройството, клиничната картина ( с 

разстройствата в отделните сфери), формите на заболяването, фазите 

и хода на болестта. 

Специално внимание е обърнато на поведението на медицинската 

сестра при работа с шизофренно болен пациент. Екипната работа и 

специфичните задачи на специалистите по здравни грижи са 

разгледани чрез подходящи примери, като е обърнато особено 

внимание на работата с психотични и проявяващи агресия пациенти. 

 

 

II. Публикации в сборници и периодични издания 

 

1. П. Петров, Д. Хрусафов, Хр. Кожухаров, А. Игнатова. 

Определяне на болестността от хиперкинетично разстройство с 

нарушение на вниманието сред деца в училищна възраст във 

Варна област. Психиатрия, 3 (39), 2011. 

 

Целта на проведеното изследване е да се определи стойността на 

показателя болестност от хиперкинетично разстройство с нарушение 

на вниманието (ХРНВ) сред деца в училищна възраст (7-14 години) 

във Варна област, България. Епидемиологичното проучване бе 

проведено сред извадка в общността, състояща се от 2000 деца от 

двата пола. Разпределението на изследваната популация в областта 

отговаря на разпределението на населението във Варненска област. 

Използвана за оценката бе ADHD Ratiпg scale IV (ADHD RS-IV) за 

домашни и училищни условия и различна за момичета и момчета, 
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като с децата, показали резултати над определения праг на скалата, 

бе проведено и диагностично интервю. 

 

2. П. Петров, Хр. Кожухаров. Определяне на болестността от 

хиперкинетично разстройство според критериите на МКБ-10 и 

DSM-IV. Предимства и недостатъци при използване на двете 

класификации за скрининг, диагностика и лечение на 

пациентите. Психиатрия, 3 (39), 2011. 

 

Представени са някои особености в етиологията, патагенезата и 

симптоматиката на хиперкинетичното разстройство с нарушение на 

вниманието, които водят до специфични потребности на пациентите 

с това разстройство. Използването на различни критерии за 

поставяне на диагнозата ХРНВ води до много големи различия 

както по отношение на статистически показатели, като болестност, 

така и по отнтиение на реалното диагностициране и лечение на 

пациенти с множество и специфични потребности в областта на 

детската психиатрия. 

 

3. Хр. Кожухаров, П. Петров. Показатели за рисково поведение 

при зависими към хероин пациенти. Известия на Съюза на 

учените – Варна, 1(том 15), 2010. 

 

Представеното изследване е част от по-мащабно изследване 

включващо 342 хероин зависими пациенти, лекувани в стационарни 

условия на Университетска болница. За период от 24 месеца са 

проследени 261 пациента, които имат по една хоспитализация и 81, 

които имат по две хоспитализации.Оценени баха следните 

показатели при хероин зависими пациенти: наличие на интимен 

партньор, залагне на личната карта срещу пари, инжектиране на 

хероин или други психоактивни субстанции, деструктивно 

поведение по време на хоспитализацията, история за прием на 

свръхдоза, усложнена абстиненция, данни за арест или започнато 

следствие. Една от основните цели на изследването бе да определи 

кои са критериите за рисково поведение при хероин зависими 

пациенти и каква е тяхната роля в лечебния процес. 

 

4. Д. Караджова, Н. Консулова, П. Петров, Р. Шишков, В. Стоянов. 

Влияние на някои биопсихосоциални фактори върху качеството 

на живот при пациенти с онкологични заболявания. Известия на 

Съюза на учените – Варна, 2, 2005. 
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Представеното проучване има за цел да определи влиянието на 

някои социо-демографски, медицински и психологически фактори 

върху качеството на живот на онкологичните пациенти. В 

изследването са включение 150 онкологични пациенти постъпили за 

лечение в Клиника по Онкология на Университетската болница във 

Варна. Качеството на живот е оценено посредством Q-LES-Q-SF. 

Изследвани бяха и наличието на симптоми на тревожност и/или 

депресия чрес структурирано интервю и оценка на две клинични 

скали – MADRS и HAM-A. Резултатите показват значително по-

ниско ниво на качество на живот при онкологичните пациенти, 

които имат съпътстващи тревожно и/или депресивно разстройство. 

В заключение: ранното откриване и лечение на коморбидните 

психични разстройства при онкологичните пациенти подобрява 

значително тяхното качество на живот. 

 

5. Karadjova D., Shishkov R., Petrov P. Quality of life in patients with 

colorectal cancer one year after surgery. 9th Regional Meeting of 

ECNP 2007. 

 

Colorectal cancer is the second leading cause of cancer-related mortality 

and fourth most prevalent malignant disease in many developed 

countries. Survival rates have increased throughout the years because the 

earlier diagnosis, improved diagnostic tests, introduction of adjuvant 

chemotherapy. Approximately 80% of patients now survive the first year 

after surgery, and approximately 60% survive 5 years and more. Survival 

time and especially quality of life (QOL) has become and important 

outcome measure for cancer patients. 

Objective: The aim of this study was to investigate Quality of Life (QL) 

and specific Iimitations of QOL in patients with colorectal cancer one 

year after surgery with comparison with men and women from the 

general population.  

Patients and methods: Quality of life was assessed in 56 colorectal 

patients one year after surgery and in 50 persons from the general 

population. Age range was 25-82 years. QL was assesed using- Q-LES-

Q-SF (Questionnnaire of Life Enjoyment and Satisfaction) and Structured 

Clinical Interview. Patients and controls were balanced according to age, 

sex, tumor stage and type of surgery. 

 

6. Stevanovic D., Urban R., Atilola O., Vostanis P., Singh Balhara YP, 

Avicenna M., Kandemir H., Franic T., Petrov P. Does the Strenght 

and Difficulties Questionnaire – self report yield invariant 

measurements across different nations? Data from the International 



 7 

Child Mental Health Study Group. Epidemiology and Psychiatric 

Sciences, 2014. 

 

Aims. This study evaluated the measшement invariance of the strengths 

and difficulties questionnaire (SDQ) selfreport among adolescents from 

seven different nations.  

Methods. Data for 2367 adolescents, aged 13- 18 years, from India, 

Indonesia, Nigeria, Serbla, Turkey, Bulgaria and Croatia were available 

for а series of factor analyses.  

Results. The five-factor model including original SDQ scales emotional 

symptoms, conduct problems, hyperactivityinattention problems, peer 

problems and prosocial behavioш generated inadequate fit degree in all 

couпtries. А bifactor model with three factors (i.e., extemalising, 

intemalising and prosocial) and one general proЫem factor yielded 

adequate degree of fit in lndia, Nigeria, Turkey and Croatia. The 

prosocial behaviour, emotioпal symptoms and conduct problems factor 

were found to bе common for all natioпs. However, originally proposed 

items loaded saliently on other factors besides the proposed опеs or опlу 

some of them corresponded to proposed factors in all seven countries. 

Conclusions. Due to the lack of а common ассерtаblе model across all 

countries, namely the same numbers of factors (i.e., dimensional 

invariance), it was not possible to perform the metric and scalar 

invariance test, what indicates that the SDQ self-report models tested lack 

appropriate measurement invariance across adolescents from these seven 

nations and it needs to bе revised for cross-country comparisons. 

 

7. Atilola O., Stevanovic D., Singh Balhara YP, Avicenna M., Kandemir 

H., Knez R., Petrov P., Franic T., Vostanis P. Role of personal and 

family factors in alcohol and substance use among adolescents: am 

international study with focus on developing countries. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing 2014. 

 

Most studies examining adolescent alcohol and substance use or abuse 

hardly include samples from developing countries. To bridge some gap, 

the prevalence and associated social correlates of alcohol and substance 

use and abuse was examined among a cohort of school-going adolescents 

sampled from seven developing countries. Alcohol and substance abuse 

was measured using the CRAFFT instrument, independent socio-

demographic correlates were determined using regression models. A total 

of 2454 adolescents completed the study, among which 40.9% reported 

using either alcohol or at least one other substance during the previous 12 

months. This was mostly alcohol (37.8%), followed by marijuana/hashish 

(8.6%) and other substances (8.1%). Among the adolescents who 
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reported using at least one substance, 45% (18.3% of total sample) had 

CRAFFT scores indicative of problematic or hazardous substance use. 

Several personal and family factors were independently associated with 

use/abuse, and the modifiable nature of these factors calls for appropriate 

intervention strategies. 

 

8. Stevanovic D., Atilola O., Singh Balhara YP, Avicenna M., Kandemir 

H., Vostanis P., Knez R., Petrov P. The relationship between 

Alcohol/Drug Use and Quality of Life Among Adolescents: An 

International, Cross-Sectional Study. Journal of Child and Adolescent 

Substance Abuse 2015. 

 

Although a major public health and social concern globally, limited data 

exist on substance use and their effects among adolescents living in low- 

and middle-income countries. This study evaluated the relationships 

between alcohol/drug use and quality of life (QOL) among adolescents in 

general populations from India, Indonesia, Nigeria, Serbia, Turkey, 

Bulgaria, and Croatia. The sample included 2,393 adolescents. The 

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) was used for QOL 

assessments, the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was 

used for mental health problems, and the CRAFFT self-report 

questionnaire was administered for eliciting alcohol/drug use. 

Alcohol/drug use was significantly associated with lower levels of QOL. 

In particular, substance use among older male adolescents, adolescents 

with overt psychopathology, or adolescents in lower socioeconomic 

status was associated with greater reductions in levels of QOL. 

 

9. Хр. Кожухаров, Д. Хрусафов, П. Петров. Супервизия по случаи 

в Балинт групи с лекари психиатри – какво се случва? 

Неврология и Психиатрия, 5, 2015. 

 

В статията се обсъждат възможностите, които предоставя 

супервизията под формата на Балинт групи. Дава се възможност на 

лекаря да изгради нови умения, когато общува с пациентите - да 

възприема скрития смисъл на техните соматични оплаквания 

(пренос) и по този начин да слуша и разбира по-добре и себе си 

(контрапренос). Това води до промяна в поведение на терапевта чрез 

настройване към възприемане на несъзнаваните послания на 

пациента. Представените клинични случаи се разглеждат основно 

през призмата на взаимоотношенията лекар- пациент. Преди повече 

от 50 годин, Михаел Балинт създава в лондонската клиника 

“Товосток" обучителен метод, подпомагащ общопрактикуващите 

лекари по-добре да разбират и лекуват пациентите си. Този метод, 
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наречен супервизия в Балинт групи, постепенно става важен елемент 

в обучението на лекарите и психотерапевтите по цял свят. 

 

10. Г. Радкова, П. Петров. Депресия в детска и юношеска възраст. 

GP News, 5(180), 2015. 

Депресията е сред най-разпространените психични разстройства в 

света и се очертава като един от най-сериозните здравни проблеми в 

днешно време. През последните години се обръща внимание на 

честотата и проявата на депресивното разстройство в детско-

юношеска възраст. До този момент няма ясно разработени критерии 

за диагностициране на разстройството при деца и юноши. 

Клиничната изява на депресивното разстройство зависи до голяма 

степен от интелектуалната и емоционална зрялост на детето. За 

поставяне на диагноза е необходимо много добро познаване на 

етапите на развитие, спецификата на симптомите и протичането на 

разстройството. Лечебния процес също е възрастово специфичен. 

 

11. С. Димитрова, П. Маринов, П. Петров, Д. Комийска. 

Биполярното афективно разстройство в общата медицинскa 

практика. TopMedica, 6, 2014. 

 

Биполярното афективно разстройство е психично заболяване от 

групата на афективните разстройства, което се характеризира най-

вече със смени на настроението. Епизодите на депресия/меланхолия 

са последвани от епизоди на еуфория/мания. Те са циклични, а 

между тях има периоди без никакви симптоми и признаци на 

заболяването. 

Направен е цялостен преглед на епидемиология, социо-демографски 

характеристики, протичане, етиопатогенеза, клинични симптоми, 

протичане и лечение на разстройството. Представени са характерни 

клинични случаи и примерни въпросници подпомагащи 

диагностичния процес. 

 

12. Св. Върбанов, П. Маринов, П. Петров. Трансдиагностични 

характеристики на самоубийството. TopMedica, 6, 2014. 

 

На всеки 3 секунди някой по света предприема опит за 

самоубийство. На всеки 40 секунди в света умира човек, посягайки 

на собствения си живот. По данни на СЗО в България през 2012 

година в резултат на реализирано самоубийство са загинали 872 

човека. За същата година жертвите на ПТП са 542. Тази статистика 

ясно определя самоубийството като сериозен психологически, 

социален и икономически проблем, засягащ не само семействата на 
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пострадалите, но и обществото като цяло. Около 80% от 

извършилите самоубийство са посетили лекар в последната година 

преди суицидния акт, като голямата част от тях в последния месец. 

Това показва сериозната роля на медицинския специалист в 

разпознаването на суицидния потенциал и вземането на мерки за 

превенция на самоубийството. За осъществяването на тези задачи е 

необходимо не само активно да се мисли по проблема, но и да се 

разпознават неговите основни характеристики, рисковите фактори и 

начините за реагиране. 

 

13. В. Иванова, И. Александров, П. Петров, Хр. Кожухаров, Д. 

Хрусафов, Св. Върбанов, Г. Радкова. Психометрични 

характеристики на скала за поведенческа тревожност в 

предучилищна възраст. Приложна психология и социална 

практика. ВСУ, 2015. 

 

Настоящата разработка представя психометричните характеристики 

на авторска скала за предучилищна поведенческа тревожност за 

български условия.  Изследвани са 137 майки и 34 бащи на деца от 3  

до 6  години.  Скалата е създадена на база теоретичните клинични 

модели на тревожността проявяваща се в поведението на деца от 3  

до 6 годишна възраст.  Скалата се използва за скринингово 

изследване и се състои от форма за родители и учители.  С помощта 

на факторен анализ е получена скала за измерване на 

поведенческата тревожност в предучилищна възраст с алфа на 

Кронбах - .774. 

Ключови думи:  предучилищна тревожност, скала. 

 

14. П. Петров, И. Александров, В. Иванова, Хр. Кожухаров. 

Психометрични характеристики на ADHD Rating Scale – IV за 

оценка при разстройство с дефицит на вниманието и 

хиперактивност. Med Post, 9, 2015. 

 

Настоящата разработка представя психометричните характеристики 

на ADHD Rating scale - IV за оценка при деца и юноши с 

разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност за 

български условия. Въпросникът представя коригирана и подобрена 

версия на предишния ADHD Rating scale (D.U.Paul, 1991). Айтемите 

са усъвършенствани, спрямо новите критерии на DSM IV. 

Методиката може да бъде полезна в работата на клиницистите, за 

различни цели - скрининг, оценка и помощ в лечението. В 

настоящото проучване са изследвани 2000 човека. С помощта на 

експлораторен факторен анализ е получен въпросник за оценка при 
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разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност с алфа на 

Кронбах - .773. 

 

15. П. Петров, Д. Хрусафов, Св. Върбанов, Г. Радкова, Хр. 

Кожухаров, К. Куков. Роля на личностовите и фамилните 

фактори при употреба на алкохол и психо-активни субстанции 

сред юношите. Med Post, 8, 2015. 

 

Употребата на алкохол и психоактивни субстанции (ПАС) сред 

подрастващите е значим проблем в областта на публичното 

здравеопазване по целия свят. Контролът върху тази употреба е 

включен във всички програми за подобряване на здравето и 

качеството на живот в юношеска възраст. 

Установено е, че неблагоприятните персонални и социални фактори 

са важен рисков фактор за употребата на алкохол и ПАС сред децата 

и юношите. Личностовите и социалните фактори подлежат на 

промяна и са сравнително лесна цел за ранни интервенции, затова 

познаването и изучаването на такива фактори, независимо свързани 

с употребата на алкохол и ПАС, сред децата и юношите, може да 

подпомогне разработването на ефективно стратегии за интервенции. 

Представеното изследване бе проведено под патронажа на 

International Child Mental Health Study Group (ICMH-SG). Във всички 

7 държави, сред извадка от юноши посещаващи масови училища. За 

България проучването бе проведено в 4 масови училища в град 

Варна. Използваната методика позволява данните от проучването в 

нашата страна цитирани в настоящата публикация да бъдат сравнени 

с тези в другите страни участници. 

Цитираните литературни данни и настоящото проучване показват, 

че може да няма значима разлика по отношение на употребата на 

алкохол и ПАС между развитите и развиващите се страни. 

Културалните и религиозните особености на страните имат 

значително по-голяма роля, във връзка с употребата на алкохол и 

ПАС, в сравнение със социално-икономическия статус. 

 

16. Д. Хрусафов, К. Стойчев, Хр. Кожухаров, Св. Върбанов, К. 

Куков, Г. Радкова, П. Петров, К. Иванов. Шизофрения и първи 

шизофренен епизод – лечение. Med Post, 8, 2015. 

 

Шизофренията е психично разстройство, което се среща само при 

Homo Sapiens. Психотични симптоми се описват в литературата от 

векове, но въвеждането на термина се реализира чак през 1911 г. от 

Ойген Блойлер в Швейцария. Появата на първия антипсихотик 

хлорпромазин бележи революция в психо-фармакотерапията на 
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шизофренията, като и до настоящия момент този клас медикаменти 

остава сред главните средства за лечение назаболяването. През 

последния половин век са създадени повече от 60 антипсихотични 

лекарства, 14 от които са налични понастоящем в България.  

От представения обзор можем да заключим, че така както е важно да 

не се преувеличава ефективността на съществуващите в момента 

лечения, не трябва и да се пренебрегва ползата от тях. И 

въвеждането на конвенционалните невролептици през 50-те и 

последващата поява на атипичните антипсихотици през 90-те години 

са смислени стъпки по пътя на усилията ни за намиране на 

ефективно лечение на пациентите с шизофрения. Дори докато 

очакваме разработването на по-ефикасни лечения с по-малко 

странични ефекти в бъдеще, в настоящия момент можем далеч по-

добре да прилагаме наличните терапевтични възможности, 

постигайки по-добри резултати на индивидуално ниво. 

 

17. С. Богданова, П. Петров. Когнитивни нарушения и невро-

психиатрична коморбидност при пациенти със системен лупус 

еритематодес – литературен обзор. Med Post, 8, 2015. 

 

Системния лупус еритематодес (СЛЕ) е хронично, автоимунно, 

многоорганно заболвявне с широк спектър от клинични и 

имунологични прояви. По време на хода на заболяването всички 

органи и тъкани могат да бъдат потенциално засегнати, понякога 

необратимо. Поради тези причини, СЛЕ може да повлияе на 

различни аспекти от живота на пациента, което води до увреждане 

на качеството на живота.  

Сравнително често за заболяването е въвличането на нервната 

система, която може да се засегне в различна степен и форма. 

Поради разновидните клинични манифестации на заболяването, то 

се разглежда като отделна нозология, т. н. Невролупус (НЛ). 

Въпреки постиженията в нашето разбиране на тази подгрупа на 

лупус, представянето на невро-психиатричната болест в отделните 

пациенти със СЛЕ продължава да представлява диагностични и 

терапевтични предизвикателства за ревматолозите. Тези трудности 

отчасти се дължат на липсата на специфика на повечето от НП 

прояви, несигурността по отношение на патогенетичните 

механизми, както и на оскъдните данни в подкрепа на терапевтични 

стратегии. 

 

18. Stevanovic D., Atilola O., Vostanis P., Singh Balhara YP, Avicenna 

M., Kandemir H., Knez R., Franic T., Petrov P., Maroco J., Supic 

ZT, Bagheri Z. Cross-Cultural Measurement Invariance of 
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Adolescent Self-Report on the Pediatric Quality of Life Inventory 4.0. 

Journal of Research on Adolescence 2015. 

 

This study evaluated the cross-cultural measurement invariance of the 

Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0 (PedsQL™) among 

adolescents sampled from Bulgaria, Croatia, India, Indonesia, Nigeria, 

Serbia, and Turkey. The multiple-indicator multiple-cause (MIMIC) 

model was used, which allowed controlling of demographic variables 

(i.e., age, gender, and socioeconomic status). Significant effects of 

country on scores within the PedsQL™ domains were observed, with up 

to 17 items showing differential item functioning (DIF) across the 

countries. We did not find support for cross-cultural measurement 

invariance hypotheses for scores on the PedsQL™ adolescent self-report 

in this study. Researchers should use caution in making cross-cultural 

quality of life comparisons while using the PedsQL. 

 

19. П. Петров, Д. Хрусафов. Хиперкинетично разстройство с 

нарушение на вниманието. Med Info, 8, 2015. 

 

Хиперкинетичното разстройство с нарушение на вниманието 

(ХРНВ) е най-често диагностицираното поведенческо разстройство 

в детска възраст и едно от най-честите разстройства на нервно-

психичното развитие в педиатричната популация. Разстройството е 

известно повече от век, като в научната литература през годините се 

среща под различни наименования. Децата с ХРНВ са хетерогенна 

група, при която в различна степен са проявени симптомите на 

хиперактивност, нарушение на вниманието и импулсивност. Според 

направен метаанализ предполагаемата болестност в световен мащаб 

при лица под 18-годишна възраст е 5.29%.  На ХРНВ се дължи голям 

процент от случаите на деца, преминаващи през детските 

психиатрични клиники и консултативни кабинети.  По наши 

собствени данни над 25% от всички преминали деца през Детското 

психиатрично отделение за последните 5 години са с ХРНВ, като се 

отчита и тенденция към постепенно повишаване на този процент с 

годините. 

 

20. К. Куков, П. Петров, Д. Хрусафов, Хр. Кожухаров, Г. Радкова, 

Св. Върбанов. Неврокогнитивни нарушения при хора живеещи с 

ХИВ. Великотърновски университет. Психично здраве – 

съвременни предизвикателства. Стигма за психичната болест. 

Университетско издателство 2015. 
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Въвеждането на високо активната антиретровирусна терапия има 

огромно влияние върху лечението на човешки имунодефицитен 

вирус (HIV) инфекция и довежда до увеличаване на преживяемостта 

и намаляване на ХИВ-свързаната деменция. Въпреки това 

неврокогнитивните нарушения в различните неврокогнитивни 

домейни остават чести, те се срещат при 50% или повече от 

пациентите с HIV според последните оценки. Увеличената 

продължителност на живота довежда до появата на усложняващи 

фактори, включително мозъчно-съдова болест, невротоксичност, 

стареене, злоупотребата с наркотични вещества, хепатит. Тази 

статия разглежда историята на HIV-свързаното неврокогнитивно 

нарушение, нарушенията в различните домейни на неврокогницията, 

както и скринига на неврокогнитивните нарушения. 

 

21. Св. Върбанов, П. Петров, Д. Хрусафов, Хр. Кожухаров, Г. 

Радкова, К. Куков. Оценка на суицидния риск. Великотърновски 

университет. Психично здраве – съвременни предизвикателства. 

Стигма за психичната болест. Университетско издателство 2015. 

 

Оценката на суицидния риск е изключително отговорна и 

същевременно нелека задача. Според проучванията около 80% от 

извършилите самоубийство са посетили лекар през последната 

година преди суицидния акт, като повече от половината от тях - през 

последния месец. Понякога те търсят помощ при психиатър, но 

често те се обръщат и към личния лекар или към психолог. Около 

една трета от хората, които са имали суицидни идеи в някакъв 

момент от живота си, стигат до правенето на план за самоубийство, 

а повече от две трети от планиралите достигат до опит. 60% от 

планираните опити, както и 90% от импулсивните, са в рамките на 

първата година от появяването на суицидната идеация. Тези 

констатации показват важността на изследването на суицидната 

идеация и показват нейната роля в инициирането и развитието на 

суицидния процес. 

 

22. Г. Радкова, П. Петров, Св. Върбанов, Д. Хрусафов, Хр. 

Кожухаров, К. Куков. Приложение на Атипични антипсихотици 

в детска възраст. Великотърновски университет. Психично 

здраве – съвременни предизвикателства. Стигма за психичната 

болест. Университетско издателство 2015. 

 

В детско-юношеската психиатрична практика и в лечението на 

възрастни психиатрично болни пациенти при лечение на психотични 

състояния се използват едни и същи психофармакологични средства. 
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Не съществува отделна група медикаменти, предназначена 

специално за деца и юноши, както и група, която да не се използва 

при тях. 

Желанието на родителите и структурата на оказваната медицинска 

(в частност психиатрична) помощ нерядко водят до натиск върху 

клиницистите за стабилизиране на поведението на пациента 

възможно най-бързо. Медикаментозното лечение наистина може да 

бъде ефективно и да овладеят симптоми, при които фамилното 

консултиране и психотерапията биха отнели много повече време и 

ресурси. Нужно е намирането на баланс при терапевтичния подход в 

детско-юношеската възрастова група. 

През последните години има ясна тенденция в изискванията от 

страна на регулаторните агенции за изследване на всички 

новорегистрирани психофармакологични средства в детско-

юношеска възраст. Това ще даде повече яснота, сигурност и 

безопасност при прилагането на медикаментозна терапия в тази 

възрастова група. 

 

 

 

 

 

 

 


