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С Т А Н О В И Щ Е 
 

на дисертационния труд 
 

“АПРОБИРАНЕ НА СКРИНИНГОВ ПОДХОД ПРИ ДЕПРЕСИВНИ И ТРЕВОЖНИ 

РАЗСТРОЙСТВА”  
 

на Доц. Д-р Петър Маринов Маринов, д.м.  

Доцент по съдебна психиатрия в Катедрата по Психиатрия и медицинска психология, 

Медицински университет –Варна 
 

за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ” 

по научната специалност – “Психиатрия“ 
 
 

от проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. 

Ръководител на Катедрата по Обща медицина и клинична лаборатория, МУ – Варна  

 

 

Съгласно Заповед № Р-109-347 от 06.10.2016 на Ректора на МУ - Варна на 

основание Решение на ФС на Факултета по медицина (Протокол №24 / 20.09.2016) съм 

определена за член на научното жури за изготвяне на становище за дисертационния труд 

на Доц. Д-р Петър Маринов Маринов на тема “Апробиране на скринингов подход при 

депресивни и тревожни разстройства”.  

              Дисертационният труд на Доц. Д-р Петър Маринов, д.м. третира актуален и важен 

практически проблем, касаещ апробиране на скринингов подход към депресивните и 

тревожни разстройства в общата медицинска практика.  

Промените в здравната система в България след 2000 година поставиха на 

изпитание здравния и психичен статус на българите. Липсата на диспансеризация на 

психично болните също е важен факт, който води до пропуски в лечението и рефлектира 

в по-широкото разпространение на психичните заболявания у нас.  

Много са обективните причини, поради които депресивните разстройства са важни 

заболявания в първичната медицинска помощ: широко разпространение; значителна 

коморбидност с телесни и психични разстройства,  а много често депресията влошава 

прогнозата на съпътстващите ги заболявания; нарушаване на социалното и работното 

функциониране на индивида; рискове от хронификация и индуциране на психосоматични 

заболявания (артериална хипертония, захарен диабет, онкологични и дерматологични 

заболявания, автоимунни разстройства и др.); голяма част (до 50%) от депресиите могат 

да останат неразпознати в първичната здравна мрежа, т.нар. „скрита“ депресия, а 
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нелекуваните депресии проявяват тенденция към хронификация, висок риск от 

самоубийство, повече медицински и социални усложнения и влошаване. 

Дисертационният труд на Доц. Д-р Петър Маринов отговаря на изискванията за 

завършен научен труд. Той е написан на 146 стандартни страници, които са разпределени 

структурно по следния начин:  

1 стр. - заглавна страница 

2 стр. - съдържание 

45 стр. - литературен обзор  

15 стр. - инструменти за скринингово изследване  

1 стр. - хипотеза, цел и задачи   

6 стр. – контингент и методи 

39 стр. - резултати  

4 стр. – дискусия 

1 стр. – изводи и приноси  

1 стр. – ограничения на проучването 

2 стр. – заключение 

28 стр. – библиография  

1 стр. - съкращения 

 

 

Дисертационният труд е онагледен с 37 таблици и 40 фигури. 

   Библиографията му съдържа общо 308 заглавия и автори, от които само 6 на 

кирилица и 302 на латиница. Всички посочени литературни източници се отнасят за 

проучваната тема – оценка на депресията и тревожните разстройства. Голяма част от 

посочените в книгописа проучвания са от последните 5 години, което е достатъчен 

критерий за тяхната актуалност. 

 Прави впечатление изключително малкият брой български автори (само 1,98%), 

което според мен не отговаря на реалния брой български публикации по проблема. 

Теоретичната част на дисертационния труд е изложена на 60 страници и е 

разделена на 2 части: 

1) съвременно състояние на проблема за депресиите 

2) инструменти за скринингово изследване на депресията и тревожните 

разстройства у пациенти в условията на общата медицинска практика. 

В теоретичния обзор Доц. Петър Маринов разглежда проблема депресии и 

тревожни разстройства в следната последователност: разпространение на депресивните 

разстройства в първичната медицинска помощ; социални и здравни последици от 

депресиите; етиология и патогенеза, включваща биологични, психологични, социални и 

еволюционни фактори; класификация на афективните разстройства; клинична картина на 

униполярната депресия и биполярното афективно разстройство, както и специфичните 

форми на афективните разстройства.  

В литературния обзор е отделено място и на връзката на депресията със 

соматичните заболявания, както и на поведението на общопрактикуващите лекари при 

диагностиката и лечението на депресивните разстройства.  
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На 1 страница е разгледана хипотезата, целта и задачите на изследването. 

В дисертационния труд е поставена следната цел: да се изследва ефективността 

на скринингова система за оценка на депресивните и тревожните разстройства в 

първичната здравна мрежа върху случайна извадка чрез скринингови въпроси и 

последващо детайлно изследване на клиничната картина. Тя е формулирана точно и ясно. 

За постигането на целта са формулирани 6 задачи:  

1) проучване сензитивността и специфичността на скрининговите въпроси в 

пациенти от общата практика 

2) оценка на надеждността и консистентността на използвания инструмент сред 

болни в общата медицинска практика чрез използване на тест-ретест за изследване на 

вътрешната консистентност и външната надеждност у здрави индивиди 

3) изследване предиктивна валидност на скриниращите въпроси сред пациенти в 

общата практика 

4) оценка на резултатите на приложените инструменти чрез факторен анализ 

5) оценка на времето за провеждане на теста в два етапа - отговор на четирите 

скринингови въпроса и отговор на българската версия на PRIME - MD. 

6) изследване на взаимовръзките в симптоматиката на депресивните и тревожните 

разстройства при пациенти в общата медицинска практика 

Литературният обзор е много подробен и е изложен на цели 60 страници от 

дисертацията, влючително използвания инструментариум за скриниране и показва добро 

познаване на проблема депресивни и тревожни разстройства от дисертанта. Той обхваща 

40% от научния труд. 

При разглеждане на изследвания контингент, Доц. Д-р Петър Маринов е посочил 

216 пациента, подбрани на случаен принцип сред пациентите на 17 градски и 2 селски 

първични медицински практики от различни райони на България. Периодът на 

проучването е 3 години (2006 - 2009). Анализът е правен върху 184 пациента, като 

останалите 32 са изключени от проучването, поради непълнота на данните. В проучването 

са включени и 40 здрави индивиди. 

 

В проучването си доц. Петър Маринов е приложил собствен инструмент от 4 

скриниращи въпроса, 2 за депресия и 2 за пароксизмална и генерализирана тревожност. 

Дисертантът използва като сравнителни скринингови инструменти PRIME-MD и HADS, 

които са утвърдени методики в този модел на изследвания. Така моделът за скриниране 

на пациенти в общата практика придобива следния вид:  
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 1 етап - 4 скриниращи въпроса на пациенти на ОПЛ и верификация на положително 

отговорилите;  

 2 етап – оценка с прилагане на PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental 

Disorders) и HADS/БСТД (Болнична скала за оценка на тревожност и депресия) 

сред здрави индивиди; 

 3 етап – (при данни за депресивно и/или тревожно разстройство от скрининга) - 

детайлен преглед от психиатър с верификация на диагнозата.  

В демографската характеристика на пациентите са посочени само пол и възраст, 

а един по-подробен анализ, включително вида на придружаващите заболявания биха 

могли да допринесат за разширяване на изводите и за тяхната по-голяма достоверност.    

За да анализира надеждността на използвания инструмент, Доц. Д-р Петър 

Маринов прави оценка в 2 аспекта - вътрешна надеждност (консистентност) чрез мeтодa  

aлфа на Cronbach и външна надеждност чрез метода "тест-ретест", както и факторен 

анализ, който също дава информация за качеството на използванaта методика.  

В дискусията, Доц. Петър Маринов акцентира само върху създадения от него 

български скрининг в сравнение с други сходни проучвания и най-вече върху краткостта 

на времето за извършване, което го прави широко достъпен и полезен в работата на 

общопрактикуващите лекари. 

Считам, че резултатите от проучването биха могли да се обсъдят по-пространно 

и да се посочат и други данни от него в частта „дискусия“. 

 

От проведеното собствено проучване, Доц. Маринов е посочил няколко извода:  

 сензитивността на предлаганите скриниращи въпроси спрямо цялостната диагностична 

оценка е добра (>/=0.85), а специфичността е задоволителна (0.75) 

 предиктивната валидност посочените въпроси да предскажат с висока вероятност 

наличие на депресивно или тревожно разстройство е добра, оценена чрез показателя 

ROC/AUC (0.85 - 0.89) 

 вътрешната надеждност (консистентност), оценена чрез алфата на Cronbach също е 

показала много добри резултати за прилаганите методики. 

 външната надеждност на използвания инструмент при здрави индивиди с РRIME-MD и 

цялостната оценка чрез тест-ретест е също добра. 

 особено важно е, че времето за отговор на скрининговите въпроси е много кратко, 

средно 2 ½ минути, макар да показва зависимост от образователното ниво, личността и 

моментното състояние на индивида. 
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Като принос на дисертационния труд може да се посочи използването на собствен 

инструментариум от 4 въпроси за скрининг на депресивни и тревожни разстройства, които 

са приложими в общата медицинска практика за бърза диагностична ориентация. 

Изграден е собствен модел на двуетапна оценка при положителен отговор на 

скринингов въпрос, тестване с адаптирана българска версия на PRIME-MD и последващо 

интервю с клинична диагностична насоченост. 

 
Получените данни и направените изводи в дисертационния труд на Доц. Д-р 

Петър Маринов се базират на собствената методика, приложена в проучването, както и 

големия клиничен опит на дисертанта.  

Дисертационният труд е онагледен добре и чрез представяне на данните в таблици 

и графики.  

   

В заключение мога да обобщя за дисертацията следното: 

Предложената от дисертанта собствена методика е важна за ежедневната 

практика на всеки общопрактикуващ лекари и е лесно приложима като скрининг за 

депресия и тревожност при пациенти в общата медицинска практика.   

Броят на анализираните пациенти е достатъчен, за да бъдат изведени достоверни 

изводи и практически полезни заключения. 

Изводите (6 на брой) произтичат от собственото проучване на дисертанта и имат 

практическо значение за скриниране на депресивните и тревожни разстройства сред 

пациенти в общата медицинска практика у нас. 

Приносите на дисертацията са с научно-приложен характер и са резултат от 

проучването и задълбочената работа на дисертанта Доц. Д-р Петър Петър Маринов по 

проблема. 

За цялостното разработване на дисертационния труд не без значение е и 

дългогодишният клиничен и практически опит на Доц. Маринов като психиатър и 

преподавател.  

 

 

 

 

 

 



6 

 

В заключение: 

   Дисертационният труд на Доц. Д-р Петър Маринов е одобрен и насочен за защита 

от катедрения съвет на Катедрата по Психиатрия и медицинска психология при 

Медицински университет – Варна.  

Структурата на представения дисертационен труд отговаря на критериите, 

отразени в Правилника за устройството и дейността на МУ- Варна. 

Представеният дисертационен труд очертава съвременните тенденции за 

прилагане на комплексни медицински грижи в първичната медицинска практика, 

включително и в областта на психичното здраве. Това би помогнало за неговото 

подобряване чрез обучение на общопрактикуващите лекари по проблемите на депресията 

и тревожността и прилагането на скрининг за насочване към психиатър при 

диагностицирането им. 

Дисертационният труд отговаря на критериите, заложени в ЗРАСРБ, Правилника 

за неговото приложение и Правилника за устройството и дейността на МУ- Варна за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор на медицинските науки” на 

неговия автор Доц. Д-р Петър Маринов Маринов.  

Във връзка с дисертационния труд са отпечатани 16 публикации и 2 монографии. 

 

Всичко това ми дава право и основание да препоръчам на членовете на 

уважаемото Научно жури да гласуват положително и да предложат на Ректора на МУ – 

Варна да присъди на Доц. Д-р Петър Маринов Маринов образователната и научна степен 

„доктор на медицинските науки ” по научната специалност „Психиатрия”.  

 

 

 

 

 

30.11.2016 г.                                                                      Проф. д-р Валентина Маджова, д.м. 

гр. Варна                              Ръководител на Катедрата по ОМ и клинична лаборатория 

                                                                                              Медицински Университет - Варна 


