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I. Кратки биографични данни

Доц. д-р Петър Маринов Маринов е роден в гр. Плевен. Завършва средно образование в 
гр. София. Следва медицина от 1982 до 1988 г. в Медицинска академия гр. София. След 
завършването работи в ЦПЗ гр. Враца като ординатор психиатър. През 1989 г. след 
спечелен конкурс започва работа като научен сътрудник в лабораторията по 
невропсихофармакология. От 1997 до 2012 г. работи като главен асистент в Клиниката 
по съдебна психиатрия и съдебна психология в София.

От май 2012 г. е избран за доцент по съдебна психиатрия в Медицинския университет 
"Проф. П. Стоянов" гр. Варна, където работи и до днес. Има придобити две 
специалности: "Психиатрия" през 1993 г. и "Съдебна психиатрия" през 2004 г.

Защитава дисертация за придобиване на научната и образователна степен „доктор“ през 
2007 на тема посветена на хомицидите при шизофрения. Автор е на повече от 100 
реални публикации, от които: 4 монографии, редактиране на две ръководства - 
"Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари" в две издания 
и "Практическа психиатрия" в два тома - Обща психиатрия и Съдебна психиатрия.

Доц. Петър Маринов участва активно в дейността на Българското психосоматично 
дружество, Колегиум частна психиатрия и Дружеството по биологична психиатрия и 
Фондация Биологична психиатрия.

Доц. Петър Маринов активно участва в организирането на обучителни модули за 
млади психиатри с лектори редица световни учени.

За периода от 2001 г. до 2009 г. заема последователно постовете главен секретар, 
заместник председател и председател на Българската психиатрична асоциация. През 
този период доц. Маринов организира превод и научна редакция на български на DSM
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IV, Канадските насоки за диагностика и лечение на биполярното разстройство, 
Обучителния модул на Световната психиатрична асоциация за шизофрения и др.

Доц. Маринов участва в два големи международни научни проекта: изследване на 
импулсивността при зависими от хероин със или без "психопатия", спонсориран от 
NIDA (National Institute of Drug Addiction) и мултицентров проект за изследване на 
имунните разстройства при депресия под надслов MOODINFLAME под ръководството 
на проф. Хемо Дрехсхаге от Университета Erasmus в Ротердам.

Освен това доц. Маринов има участие в проект на ЕС и Р България като координатор: 
„Създаване на подходящи условия за лечение и ресоциализация на пациенти с остри 
психиатрични разстройства в Четвърта психиатрична клиника по съдебна психиатрия и 
съдебна психология при СБАЛНП”Св.Наум”ЕАД’\

Участва в обучителния екип на проект, финансиран от ЕС за изграждане на 
психиатрично отделение в МБАЛ „Христо Ботев” гр. Враца

II. Обща характеристика на дисертационния труд

Дисертацията е написана на 146 страници. Включва 37 таблици и 40 фигури. 
Литературната справка обхваща 308 източника, от които 6 са на български език и 302 
на латиница. Във връзка с дисертационния труд са отпечатани 16 публикации и две 
монографии. Теоретичният обзор е в рамките на 59 страници и е разделен в две части - 
"Съвременно състояние на проблема за депресиите" и "Инструменти за скринингово 
изследване на депресията и тревожните разстройства при пациентите на ОПЛ". Добре 
са дефинирани и изложени хипотезата, целта и задачите на изследването в рамките на 3 
страници. Описанието на контингента и методите на изследването е в обем 6 страници, 
а резултатите са представени в 41 страници. Дискусията заема 4 страници от целия 
обем на работата, описанието на изводите и приносите е на 4 страници. В рамките на 
една страница са анализирани ограниченията на проучването. Последните две страници 
са посветени на заключението на изследването.

Авторефератът е на 86 страници, което е в рамките на приетия стандарт. Цитирани са 
публикациите по темата на дисертацията.

III. Литературен обзор

В обзора се прави обстоен анализ на важните и значими аспекти на депресивните и 
тревожни разстройства с особен акцент върху многообразието на формите и 
нозологичната принадлежност. Подчертано е „инфилтрирането“ на депресивните и 
тревожните разстройства във всички медицински специалности. Този факт определя 
значимостта на ранната скринингова диагностика на тези състояния. Отделено е също 
така внимание на инструментите за скринингова диагностика, като за всеки един от тях 
е подложен на критичен анализ. Този изследователски подход значително улеснява 
ориентацията при подбора на адекватни методики за изследване на проблема.
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IV. Материал и методи

Материалът представен от доц. Маринов обхваща 216 случайно подбрани пациенти от 
практиките на 16 общопрактикуващи лекари.

Авторът е разработил собствен инструмент от 4 въпроса, два от които са скринингови 
за депресия и два са скринингови за пароксизмална и генерализирана тревожност. Като 
скринингови инструменти компаратори са използвани PRIME-MD и HADS, които са 
утвърдени в този тип изследвания.

Изработен е тристъпков диагностичен модел, при който първата стъпка е краткият 
скриниг с 4 въпроса. Втората стъпка включва прилагането на PRIME-MD и HADS. При 
достатъчно скринингови данни за наличие на депресивно и/или тревожно разстройство 
се провежда детайлен преглед с верификация на диагнозата.

Надеждността е оценена в два аспекта - вътрешна надеждност дефинирана чрез Alfa на 
Cronbach. Външната надеждност се изследва чре метода "тест-ретест". Проведен е 
факторен анализ, който също дава информация за качеството на използвания 
инструментариум.

Проведен е дескриптивен анализ на извадката, както и корелационен между отделните 
симптоми и симптомни области.

V. Резултати

Резултатите са обобщени в следните раздели:

1. Надеждност. Представените от автора резултати показват, че вътрешната 
надеждност е в рамките на добра до отлична при отделните инструменти.

2. Тест-ретест. В това изследване се установява, че външната надеждност на 
използваните скринингови инструменти е в приемливи граници спрямо 
общоприетите за този тип изследвания.

3. Факторен анализ

Факторният анализ показва, че с изключение на БСТД останалите използвани 
диагностични инструменти са еднокомпонентни, което подчертава тяхната 
хомогенност и консистентност в изследването на контингента.

Двукомпонентното разделяне при БСТД отразява характеристиките на инструмента, 
който изследва от една страна депресивните симптоми, а от друга тревожните.

Сензитивността и специфичността на скрининговия подход се изследва чрез 
статистическия метод ППК (площ под кривата). От данните става ясно, че 
сензитивността и специфичността на въпросите са много добри.

От анализа на кохортата се установяват някои потвърдителни факти. Така например 
инсомнията е силно свързана със суицидните мисли, а депресията и тревожността са в
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изразена зависимост от мултиморбидността на пациентите в общата медицинска 
практика.

Особено интересен резултат е краткостта на времето, което се отделя за провеждане на 
скрининга.

VI. Дискусия

Макар и кратка, дискусията акцентира основните аспекти на проучването и 
сравнението му с другите сходни проучвания в литературата. Освен изграждането на 
български инструмент за скрининг на депресивни и тревожни разстройства се поставя 
акцент и върху краткостта на времето и достъпността му в общата медицинска 
практика.

VII. Изводи

В групата на пациенти от практиките на ОПЛ сензитивността на скриниращите въпроси 
спрямо цялостната диагностична оценка е добра (>/=0.85), а специфичността е 
задоволителна (0.75).

Предиктивната валидност изчислена с помощта на ROC/AUC възлиза на 0.85 - 0.89, 
което е добър резултат по отношение на годността на въпросите да предскажат с висока 
вероятност наличие на депресивно или тревожно разстройство.

Вътрешната надеждност, оценена с помощта на алфата на Cronbach показа много добри 
резултати за прилаганите в изследването инструменти.

Оценката чрез здрави контроли и методика тест-ретест показва добра външна 
валидност на инструмента.

Факторният анализ на прилаганите инструменти показа, че с изключение на Болничната 
Скала за Тревожност и Депресия, инструментите са изградени от един единствен 
компонент. По отношение на БТСД логично се получава резултат от два компонента, 
които отразяват двете субскали - за тревожни и депресивни разстройства.

Времето за отговор на скрининговите въпроси, въпреки че е зависимо от 
образователното ниво, личността и моментното състояние на индивида, е кратко и 
средно се вмества в 2 мин. и 30 сек.

В групата на пациенти на ОПЛ се установиха някои потвърдителни корелации между 
симптомите на депресия, които са типични за наличен депресивен синдром.

VIII. Приноси

1. Оригинални приноси
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Изградена е оригинална система от скринингови въпроси, които да се тестват в 
клиничната практика на ОПЛ за скрининг на депресивни и тревожни разстройства.

Изграден е оригинален модел на двуетапна скринингова оценка от положителен отговор 
на скринингов въпрос до детайлен скрининг с българската версия на PRIME-MD, 
последвана от клинично интервю с диагностична насоченост.

2. Приноси с научно-приложен характер

Направена е адаптирана българска версия на PRIME-MD за целите на проучването.

Доказана е ефективността на скрининговата оценка за бърза диагностична ориентация 
на ОПЛ във всекидневната им работа в аспектите предиктивна валидност, сензитивност, 
специфичност, вътрешна консистентност и външна надеждност.

Направен е клиничен анализ на изследваната кохорта от болни от първичната здравна 
мрежа, със задълбочен анализ на симптоматологията им.

IX. Ограничения на проучването

Основното ограничение на проучването е относителната нозографска неспецифичност 
на депресивните и тревожни разстройства, които могат да се срещнат като чисто 
психични разстройства, но се появяват също при редица соматични заболявания, 
интоксикации, травми и тежък психичен дистрес или изтощение.

X. Препоръки
1. Част от изводите следва да отидат в методика (здрави контроли, методика тест- 

ретест, кратко време за отговор на скрининговите въпроси) и резултати (оценка 
на валидност).

2. Чисто стилистично е уместно е да се замени „контингент и методика“ с 
„материал и методи“, което е общоприето

XI. Заключение

Дисертационният труд на доц. Петър Маринов на тема "Апробиране на скринингов 
подход при депресивни и тревожни разстройства" покрива изцяло изискванията за 
получаване на научна степен „доктор на науките“, заложени в Закона за развитието на 
академичния състав в Република България и Правилника за развитие на академичния 
състав на МУ-Варна.


