СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Красимир Иванов д.пс.
Директор на медико-психологичен комплекс
Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“
По процедура за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по научна
специалност „ПСИХИАТРИЯ” в професионално направление 7.1„МЕДИЦИНА” на
Факултет „Медицина“, Катедра „Фармакология,токсикология и фармакотерапия” при
МУ - Варна, обявен в ДВ бр. 36/27.04.2018 г.
Със заповед № Р-109-387/26.06.2028 г. на Ректора на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съм определен за член на Научното жури по
горепосочения конкурс, със Заповед Р-109-474/20.07.2018 г.съм определен за изготвяне
на становище.
В конкурса участва един кандидат- д-р Райна Нончева Мандова, д.м.
Представената от д-р Райна Мандова документация за академичната длъжност
„Доцент“ е структурирана и отговаря на изискванията на правилника на Медицински
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
УЧЕБНО – ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Приложената академична справка показва значителен хорариум, над изискуемият
минимум определен за длъжността , като значителна част от него е преподаване на
чужд език. Д-р Райна Мандова има активно участие в преподаването на студенти по
медицина, докторанти и студенти от колежа. Отзивите за нея като преподавател са
добра ерудиция и компетентност ,чудесни комуникативни умения, професионална
рефлексия спрямо аудиторията , което прави д-р Райна Мандова желан от студентите
лектор и преподавател.
ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА КАНДИДАТА
Основното изследователско направление, в което работи д-р Мандова е посветено на
сложната и специфична проблематика на афективните разстройства. Изисква се добра
академична подготовка и тънък практически усет за да се ориентира изследователят в
тази сложна и многообразна патология, които очевидно Мандова притежава.

В монографичният си труд тя успява да разкрие широкообхватността на понятието
афективно разстройство, като разглежда всичките му форми, подпраговите симптоми и
феноменологичните характеристики, с който е натоварена отделната личност. С
професионално око авторката разглежда разстройствата на настроенията и влиянието
на конституционалните черти към адаптацията на индивида. Чудесно впечатление
прави позоваването на съвременни автори като Акискал и Пинто говорещо за
задъблочена теоретична подготовка и познаване на актуалните проучвания. Като
принос би могло да се приема е разглеждането на релацията депресия – хипомания.
Тук отново прави впечатление изследователският подход на Мандова, разглеждащ
нетипичните характеристики на индивида. Следващият акцент е разграничаването на
подпраговата биполярност от граничното личностово разстройство, сложната
диференциална диагностика и нюансите на отделните състояния. Авторката разглежда
и взаимовръзката между униполярната и биполярната депресия като отчита различията
в биологията, протичането, симптоматиката и психосоциалното минало при биполярна
и униполярна депресия. Справедливо е отбелязано тенденцията за раздробяване на
отделните нозологични единици и ефекта от това фрагментиране. В крайна сметка
монографията е чудесно пособие обогатяващо познанието както на психиатри, така и
за психолози и професионалисти работещи в областта на психичното здраве.
Сумарната справка за научните трудове и публикации на д-р Мандова включваобщо 28
научни труда, от които тя е самостоятелен автор в 14 от публикациите и втори автор в
12.
Автореферат за ОНС „Доктор”
Хабилитационен труд за „Доцент”,МУ-Варна,СТЕНО,2018,134 с.
Монография в съавторство: 1
Участия в учебници и учебни помагала: 2
Публикации в български списания и чуждестранни списания и сборници: 26
Публикувани резюмета на доклади от научни форуми в България: 8
Публикувани резюмета на доклади от научни форуми в чужбина: 6

ПРИНОСИ НА КАНДИДАТА
Приносите включват исторически анализ на проблематиките свързани с
разстройства на настроението и съвременното му звучене. Изясняване на съвременната
диагностична система с нейните слаби и силни страни и тенденциите, който са актуални.
Описанието на афективната патология е на базата на феноменологичната психопатология.
Това допринася за по добра диференциална диагностика пряко касаеща практиката. В

помощ на практиката също са разработени въпросите на диагностиката и лечението на
смесената депресия, която е нова диагноза в DSM-5 и често представлява проблем за
професионалистите. За целта са представени и конкретни случаи, като е обсъден подхода
за тяхното диагностично и терапевтично решение.
Разработена е връзката личност – разстройство на настроението,като са анализирани
различни личностови и темпераментови типологии. Представени са и основни
измервателни инструменти в тези области. Фенотипното многообразие на афективната
патология по всяка вероятност е пряко свързано с индивидуалното личностово
многообразие. Комбинираният подход е пътят към личностово-центрираната диагноза.
На базата на съвременните диагностични и терапевтични наръчници, както и на
собствен клиничен опит (илюстриран в представените казуси), се препоръчва алгоритъм
на диагностично и терапевтично поведение за справяне с проблемни казуси на пациенти
с афективни разстройства в рестриктивните условия на амбулаторната практика.
Задълбоченото изследване на хипертимията и хипоманията и направените препоръки
за тяхното разграничаване, което се явяа диагностично затрудненеие имат отношение
към ежедневната терапевтична практика.
Публикациите на д-р Мандова са значителни по обем и брой, достатъчни да докажат
сериозна научна активност и изследователско търсене в областта на психиатрията,
психопатологията и психичното здраве.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Д-р Райна Нончева Мандова отговаря напълно на изискванията за заемане на
академичната длъжност “ Доцент“, в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника на МУВарна, чл. 88 от 2016 г. Спазени са всички изисквания за конкурса, както по отношение
на научно-публикационната, така и по отношение на учебно-преподавателската дейност.
Предлагам на Научното жури да гласува положително за кандидатурата й.

20.08 2018г.
доц. д-р Красимир Иванов д.пс…………………

