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 Методичен подход – норма и патология на 
психичното функциониране 

 Разстройства на функциите на психиката – 
обща психопатология  

 Разстройства на цялостния психичен 
живот – специална психопатология 



 “Ако някой знаеше какво е човешката душа, от какви 
елементи се състои, какви последни сили я движат, 
той би нахвърлил в началото един проект на 
психичния строеж, би скицирал в груби линии онова, 
което след това ще доизгради в подробностите. Но за 
когото човешката душа е едно безкрайно обемащо, 
което като цяло той изобщо не обхваща, но в което 
прониква, изследвайки го с различни методи, той не 
би допуснал господството на подобна цялостна скица. 
Не ни е известно основно понятие  което просто да 
обхванем човека, теория чрез която като цяло да 
познаем неговата действителност като обективен 
процес” 

       Карл Ясперс 



• Биологичен подход, бихевиоризъм, павловско учение 
• Когнитивна психология – в основата на човешкото битие стои 

възприятно-познавателния процес ,който има своята 
физиологична основа и функционира чрез обрабоване на 
информацията в сложната архитектоника на мозъчната кора.  

• Психоанализа. З. Фройд 
• Теории за личността – персоналистична психология и 

психопатология А. Адлер 
• Аналитична комплексна психология на К.Г. Юнг  
• Теория за изграждането на схематични повторяеми модели на 

поведение в процеса на структуриране на личността в 
интеракциите и с външната среда. Психология на развитието . 
Е. Ериксон, Жан Пиаже.  

• Антипсихиатрия 
 

 
 



 



  Структурата на личността 
- То, Аз и Свръхаз 
 Защитни механизми на Аза: проекция, 

заместване, изтласкване, конверзия, 
сублимация, регресия, интроекция, формиране 
на реакция, изолация, отменяне, регресия,  
отричане, идентификация, рационализация, 
потискане 





 Отнасяне на анализата към психотичните 
състояния (шизофрения) 

 Учение за комплексите 
 Лично и колективно несъзнавано: 

инстинкти и архетипи 
 Индивидуация – интеграция на 

несъзнаваното в съзнанието, т.е. „душата“ 
в „персоната“  
 





 Орален  (Фройд) или кърмачество: доверие спрямо недоверие 
 Анален (Фройд) или ранно детство: самостоятелност срещу срам и 

съмнение 
 Фаличен (Фройд) или време на играта: инициативност спрямо вина  
 Предгенитален (Фройд) или първи училищни години: обществени 

дейности спрямо чувството за малоценност 
 Генитален (Фройд) или юношество:  изграждане на идентитет 

спрямо объркване на ролята  
 Ранна зрелост:  изграждане на интимни връзки спрямо изолация и 

самота  
 Зрелост: творчество спрямо стагнация и личностово обедняване   
 Късна зрелост: пълна интеграция на Аза спрямо отчаянието 

 





•  0-2 г. - сензомоторен стадий,  в който се 
получават знания чрез простите двигателни 
дейности 

• 3-7 г. –интелектът и познанието се развиват 
чрез  естествената интуиция  

• 8–11 г. стадий на развитие на конкретни 
практически умения чрез използване на 
логически разсъждения базирани на 
конкретни доказателства.  

• 12 -15 г. Поява на способност за абстрактно 
мислене.  

 





 Душевната болест е метафора или метафорична болест. 
Понятието болест се отнася до  видим биологичен процес, 

който уврежда телата на живите организми (растения, животни 
и хора). Терминът психична болест се отнася до нежелани 

мисли, чувства и поведение на дадена личност. 
Класифицирането на чувствата, мислите и поведението като 

болест е логическа и семантична грешка – все едно да 
класифицираме китовете към рибите.  Така, както китът не е 
риба, така и психичната болест не е болест.  Лица с мозъчна 
болест ....или бъбречна болест (лоши бъбреци), са болни в 

буквалния смисъл на думата.  Лицата с психична болест (лошо 
поведение), както и обществата с икономически болести (лоша 

финансова политика)  са метафорично болни.  
Класифицирането на “лошото поведение”  като болест 

предоставя идеологическо оправдание за държавно 
подпомаган социален контрол под формата на медицинско 

лечение.   
 



• Разстройства на психомоториката  
• Разстройства на на съзнанието  
• Разстройства на емоциите 
• Разстройства на възприятно-представната 

дейност 
• Разстройства на мисленето и речта 
• Разстройства на волята 
• Разстройства на паметта 
• Разстройства на вниманието 
• Разстройства на интелекта  

 
 
 



• Психомоториката е телесен израз на 
психичния живот на личността 

• Елементи на психомоториката: 
- Поза 
- Походка 
- Лицев израз и мимика 
- Жестикулация 
- Интонация и особености на говора 
- Писане и особености на почерка 



• Определение за съзнание 
• Количествени (степенни) и качествени 

(психотични) разстройства на съзнанието 
• Количествени разстройства: 
- Сомнолентност 
- Сопор 
- Кома 
• Качествени (психотични) разстройства: 
- Делир 
- Аменция 
- Хаотична помраченост на съзнанието 
- Транс, психогенни помрачения, сомнамбулизъм 
 



• Затруднения в определенията – субективното 
преживяване на въздействията на външната 
среда и/или вътрешния живот или 
отношението на човека към заобикалящата 
среда и собствените действия 

• Физиологичен субстрат на емоциите – 
лимбична система 

• Усещане и емоция 
• Чувства и нагони 
• Нагони и влечения 

 
 



• Разстройства с изборно преобладаване на стенични и 
астенични емоции 

- Хипертимия:  радост или гняв 
- Еуфория: благодушна веселост (вариант- мория) 
- Дистимия: тъга или страх 
- Дисфория: раздразнителност и гняв 
- Страх и ужас 
• Смесени емоционални разстройства: 
- Емоционална амбивалентност 
- Паратимия 
- Апатия, мъчителна безчувственост 
- Емоционална инконтинентност 
- Емоционална вискозност 
- Патологичен афект 
 

 
 
 
 
 



http://www.dreamstime.com/beautiful-woman-smiling-free-stock-photos-imagefree178488
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• Определение за познавателен процес: 
Отношение на субекта към околната среда и 
към самия себе си.  

• Познавателният процес включва сетивно, 
логическо и интуитивно познание  

• Сетивното познание се основава на 
усещания, възприятия и представи. 

• Логическото познание борави с понятия и 
абстрактни идеи. 

• Интуицията е свързана с цялостно разбиране 
на света без да се основава на конкретни 
доказателства.  



 Усещане - свързано с един анализатор 
 Възприятие – свързано с верига от 

анализатори  
 Представа –  образ или корово отражение 

от минали възприятия   



• Ейдетизъм, патологичен ейдетизъм  - 
оживяване на представите до степен на 
възприятия 

• Агнозии - разстройства на отделни 
анализатори: 

- Зрителни агнозии 
- Алексии 
- Слухови агнозии 
- Сензорни афазии 
- Тактилни агнозии 
- Синестезии 

 



 Илюзии 
- физиологични илюзии – от физически 

фактори 
- психологически илюзии - афектно 

обусловени, от очакване, от навик, от 
невнимание 

- парейдолии – сходни с ейдетизъм 
 Халюцинации 
 

 
 





  
Когато  човек има вътрешната убеденост 

за актуално възприятие и няма външен 
обект, който чрез дразнене на сетивата 

да обуславя това възприятие, той 
халюцинира. 

 
Ескирол  





• Хипнагогни и хипнопомпни халюцинации – свързани с 
нормалния физиологичен сън  

• Патологични халюцинации 
- Слухови – елементарни (акоазми) и сложни, вербални 

(фонеми) 
- Зрителни – фотопсии, макропсии, микропсии, 

екстракампинни, отрицателни халюцинации 
- Обонятелни и вкусови 
- Двигателни – кинестезно-вестибуларни, вербално- 

моторни на Сегла  
- Разстройства на сензорния синтез – сенестопатии, 

деперсонализации, дереализации  (déjà vu, vecu, 
jamais  vu, vecu) 

- Псевдохалюцинации 
 
 







 Нарушения по протичане 
- Ускорено мислене 
- Забавено мислене  
- Неравномерно мислене 

 
 



- Обстоятелствено мислене: характерно за 
органични нарушения в мозъка 
(епилепсия), но може да се наблюдава и 
при здрави индивиди.  

- Резоньорство- безплодно 
псевдофилософско мъдруване 
 



 “Карикатурата, както и всяко произведение на изкуството 

представлява от себе си реализация от комплекс на лични 

наблюдения на автора, които със своята духовна окраска 

извикват у него емоциите, които предшествуват рисунката… 

Ако карикатурата не успее да извика у зрителя авторовите 

емоции, а обратни или разностранни в различна степен, то ще 

рече, че авторът й се заблуждава, като е вярвал какво неговите 

емоции, изразени в щрихи могат да представляват материал за 

обществен смях.”  

 
  



 “Комплексното поднасяне на знанието не е едностранчиво, а 
обобщено цялостно поднасяне на редица компоненти на едно 
знание….Когато говорим за горите обяснението не трябва да 
бъде отделено от факта, че дърветата се развиват в рамките на 
земята. Разглеждането на дървото без да се насочва 
вниманието към земята върху която се развива и расте то води 
до едностранчивост… Същността на понятието интегралност е 
друга. Ако комплексността е свързана винаги със система в 
границите на която можем да разглеждаме отделните части, 
независимо как функционират останалите, като на следващия 
етап съотнасяме тези части в рамките на цялото, то когато се 
говори за интегралност не можем да разглеждаме отделните 
части ако не носят една и съща цел, ако тази цел не 
присъствува във всички останали части…” 
 

  



 “Карикатурата, както и всяко произведение на 
изкуството представлява от себе си реализация от 
комплекс на лични наблюдения на автора, които със 
своята духовна окраска извикват у него емоциите, 
които предшествуват рисунката… Ако карикатурата 
не успее да извика у зрителя авторовите емоции, а 
обратни или разностранни в различна степен, то ще 
рече, че авторът й се заблуждава, като е вярвал 
какво неговите емоции, изразени в щрихи могат да 
представляват материал за обществен смях.”  

 
Из дневника на болен с шизофрения, 

“Сборник литературно творчество и шизофрения”,  
Д. , Пантелеев,  

София, 1992 

 



 Комплексното поднасяне на знанието не е едностранчиво, а обобщено 
цялостно поднасяне на редица компоненти на едно знание….Когато 
говорим за горите обяснението не трябва да бъде отделено от факта, 
че дърветата се развиват в рамките на земята. Разглеждането на 
дървото без да се насочва вниманието към земята върху която се 
развива и расте то води до едностранчивост… Същността на 
понятието интегралност е друга. Ако комплексността е свързана 
винаги със система в границите на която можем да разглеждаме 
отделните части, независимо как функционират останалите, като на 
следващия етап съотнасяме тези части в рамките на цялото, то когато 
се говори за интегралност не можем да разглеждаме отделните части 
ако не носят една и съща цел, ако тази цел не присъства във всички 
останали части…  
 

Людмила Живкова,  
“Интелектуалните възможности и творческикте сили на личността”,  

сборник статии 

        Партиздат, София 1985    
 



- Инкохерентно разкъсано мислене (на фона на помрачено 
съзнание),  

- Персеверации и вербигерации 
- Загуба на логическа свързаност при запазена 

граматическа форма  
- Неологизми 
- Паралогия 
- Свръхценно мислене 
- Натрапливо мислене 
- Налудно мислене 

 







• Ускорена реч 
• Забавена реч 
• Разкъсана инкохерентна реч – словесна 

салата 
• Разстройства на писането 
• Разстройства на четенето - дислексии 
• Афазии: сензорна, моторна 
• Алалии и дислалии 

 



- Абулия,  апатико-абуличен синдром 
- Хипобулия  
- Хипербулия  
- Апраксия 
 
  

 



- Парабулии 
- късосъединителни реакции, 
- импулсивни действия, 
- автоматизми,  
- негативизъм,  
- амбитендентност 
- амбивалентност 

 



 
- Кататонна възбуда 
- Кататонен ступор 
- Синдром на психичен автоматизъм 

(Кандински-Клерамбо) 
 







 









• Фази на паметовия акт – фиксация, 
ретенция, репродукция 

• Особености на паметовата дейност 
• Качествени разстройства на паметта – 

парамнезии: 
- Аломнезии – илюзии на паметта 
- Криптомнезии - идентифицирани спомени 
- Псевдомнезии – халюцинации на паметта 
- Конфабулации – заместващи спомени 

 
 



- Ретроградна амнезия 
- Антероградна амнезия 
- Конградна амнезия 
- Закон на Рибо  
- Психогенни амнезии - защитни механизми 

на Аза отнасящи се до амнезиите 
 



- физиологична, 
- сънна,  
- хипнотична, 
- предсмъртна, 
- патологична 
 



• Определение за внимание: основна съставка 
на познавателния процес свързан с 
насочването или привличането на съзнанието 
към обекти, явления или проблеми, за които 
мислим или говорим 

• Активно и пасивно внимание 
• Свойства на вниманието – превключваемост, 

разпределяемост, обем, сила, трайност. 
• Разстройства на вниманието 
- Хипопрозексия 
- Хиперпрозексия 
- Апрозексия 

 
 



 Степента на способност на индивида за 
извършване на мисловна дейност или 

доколко индивидуалният познавателен 
процес е в състояние да проникне в 

същността на явленията, да ги опознае и 
да разкрие най-важните им 
закономерности и връзки. 



• Вродена интелектуална недостатъчност 
- Лека степен на умствено изоставане 
- Умерена степен на умствено изоставане 
- Тежка степен на умствено изоставане 
- Дълбока степен на умствено изоставане 
• Придобита интелектуална недостатъчност 
- лакунарна деменция 
- глобарна деменция 

 
 
 









http://www.free-online-pictures.com/search-pictures/dementia/ShowPhoto/31156917/search-pictures-results-for-dementia/elderly-80-year-old-woman-with-alzheimer-in-a-hospital-bed/



