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Резюме 
Депресията  в перинаталния период е разстройство,  което се случва  по време на бременност 

и раждане,  и се оказва значим предиктор за развитие на психично разстройство на по-късен 
етап. Приблизително около 10 до 15% от жените  отключват  Афективни разстройства. При 80% 
от всички майки се наблюдават депресивни епизоди, които стартират на третия ден след раж-
дането, а пикът им е мужду 3-5 ден.

Целта на настоящото изследване е да обективизира  рисковите фактори за поява на депресия 
в послеродовия период, да  се  оценят  основните клинични  симптоми и тежестта им  на изява,  
и да  потвърди ефикасността и  безопасността при избор на терапевтична опция. 

Дизайн и обект на проучването: Проучването е срезово и е част от по-голямо натуралистич-
но изследване. Включва 36 жени с изразени симптоми на депресия в послеродовия период, при 
които се е наложила хоспитализация. Пациентките са лекувани в периода 2002-2013, като ос-
новните  психиатрични диагнози  са: Рекурентно депресивно разстройство с и без психотични 
симптоми и Биполярно афективно разстройство, депресивен епизод. Диагнозата е определена 
съгласно  критериите на МКБ-10.

Резултати: От изследваните жени 18 са отключили депресия до две седмици след раждане-
то, до третия месец жените с депресивни епизоди са 8, а 10 от жените отключват депресивни 
разстройства до една година след раждането. Социо-демографски анализ показва превес на 
жените до 25 години, както и на жените които имат семейство и партньор. Повече от половината 
от тях имат предхождаща история за психично разстройство (66%).

Клиничната картина се характеризира с няколко спицифични симптомокомплекса,  като мус-
кулно и нервно напрежение, тревожност, субективно снижено  функциониране  и депресивно-
психотичен симптомокомплекс. Разпределението по отношение на отговора и ефикасността на  
приложеното  лечение  показва, че почти при всяка втора родилка  се е наложило прилагането 
на комбинирана терапия (48%).

Заключение: Идентифицирането на рисковите фактори за отключване или рецидив на де-
пресивното разстройство по време на бременност и след раждане дава възможност за индиви-
дуализиране на оценката на риска и създаване условия за неговото намаляване.

Ключови думи: послеродова депресия, перипартум, депресивни налудности и халюцинации, 
електроконвулсивна терапия.
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Abstract
Depression in the perinatal period is a disorder which occurs in the period of pregnancy and at the 

time of giving birth, and appears to be a significant predictive sign for the development of a mental 
disorder at a later stage in life. Approximately about 10 to 15% of the women have a manifestation 
of an Affective disorder. In 80 % of all mothers are observed depressive episodes which start on the 
third day after the delivery and the highest point of expression is between the third and the fifth day.

The aim of the current study is to make an objective assessment of the risk factors contributing to 
the occurrence of a depressive episode in the postpartum period, to assess the main clinical symptoms 
and the severity of their expression, to confirm the efficacy and the safety of the therapeutic options 
chosen. 

Design and object of the research: This is a section study and it takes part in a larger naturalistic 
research, and includes 36 women with definite symptoms of depression in the postpartum period 
who had to be hospitalized. The patients were treated in the period 2002-2013 as the main psychiatric 
diagnoses are: Recurrent depressive disorder with and without psychotic symptoms and Bipolar 
affective disorder – depressive episode. Diagnose is defined according to the criteria of ICD - 10.

Results: Eighteen (18) of the examined women have expressed depressive symptoms up to two 
weeks after giving birth, the women with a depressive episode until the third month are eight (8) 
and 10 of the women manifested a depressive disorder up to one year after the delivery. The socio-
demographic analysis demonstrates a domination of the women up to age of 25 years, as well as the 
women who have a family and a partner. More than half of the women have a medical history of a 
mental disorder (66%).

The clinical course is characterized by a number of specific groups of symptoms: tension – muscular 
and neural, anxiety, a subjectively decreased level of functioning and a group of depressive-psychotic 
symptoms. The distribution regarding the therapeutic answer and the efficacy of the treatment held 
show that every other young mother had to undergo a combined therapy (48%).

Conclusion: Тhe identification of the risk factors contributing to the onset or the relapse of a 
depressive disorder during pregnancy and after giving birth gives the possibility for individualized 
assessment of the risk and creating appropriate conditions to diminish the risk.

Key words: postpartum depression, perinatal period, depressive delusions and hallucinations, 
electroconvulsive therapy.
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Увод
В последните десетилетия  резултатите от 

направените изследвания  в областта на ре-
продуктивната психиатрия,  потвърждават 
факта, че психичните разстройства все по-чес-
то се срещат в антенаталния и постнаталния 
период, и че жени с предхождаща анамнеза 
за психично разстройство са високо рискови 
за рецидивиране на болестта им по време на 
бременност и раждане. В този преход се случ-
ват много физически и психически трансфор-
мации, които правят жената лесно уязвима. По 
данни на Rumans  SE et al 2006, вероятността от 
рецидив  или отключване на психична болест 
се увеличава до 16 пъти, в сравнение с другите 
периоди от живота на жената (16).

Депресията  е широко разпространено за-
боляване с обща болестност 5-8% в света, 
като цяло (23). Всяка година между 7 и 13%  от 
жените имат опит с депресията, а появата й 
най-често съвпада с периода на  бременност 
и раждане. Според Semple D 2013, честотата 
на постпарталните  депресивни разстройства 
преобладава между 8 и 15% (18).

Депресивните разстройства в послеродовия 
период  настъпват  обикновено в рамките на 
първите две седимици, до 4 месеца след раж-
дането – при около 94% от жените. Най-честата 
клинична изява са тревожност, напрежение,  
натрапливи мисли и действия, психотично де-
пресивни симптоми. При  жени с анамнеза за 
Биполярно афективно разстройство послеро-
довият период е по-рисков за появата на де-
пресия, а при жените с предхождаща анамнеза 
за прекарани депресивни епизоди, рискът от 
рецидив след раждане е два пъти по-висок  в 
сравнени с жените без предхождаща исто-
рия за депресивно разстройство (3). Необхо-
димостта  от хоспитализация нараства до 35 
пъти особено в първия месец след раждането 
не само поради наличието на тежко изразени 
симптоми на депресия, но и поради  сериозни 
суицидни и инфантицидни мисли.  При жените 
с анамнеза за предхождаща депресия  рискът 
от хоспитализация  е между 1:2 и 1:3 (13, 20). 

Психичните разстройства по време на бре-
менността и раждането са социално значим 
и здравен проблем, често водещ до сериозно 
нарушение на качеството на живот, не само 
на майката, но и на семейството. Неоткрити-
те и нелекувани депресии причиняват широк 
спектър от негативни последици – риск от ре-
курентност на депресията, социално отегляне, 
ограничения в поведението и поведенчески 
разстройства на детето. Оказва се, че колко-
то по-високи са стойностите на депресия при 
скрининговата оценка в препарталния период, 
толкова по-голяма е възможността за овладя-
ване и предотвратяване на последиците от 
боледуването. Точната диагноза и поведение 
е предиктор за добра прогноза, както и за по-
добра превенция (15).

Introduction
In the last decades the results from the stud-

ies held in the field of reproductive psychiatry 
confirm the fact that the mental disorders occur 
more and more often in the antenatal and in the 
postnatal periods, and that women with a medi-
cal history of a mental disorder are at high risk 
for relapse of their illness during pregnancy and 
childbirth. In this transition have happen many 
physical and mental transformations which make 
the woman vulnerable. According Rumans  SE 
et al 2006, the probability of relapse or a primal 
manifestation of  a mental illness increases up to 
16 times compared to other period in the wom-
an’s life (16).

Depression is a widely spread disease with a 
total global morbidity of 5-8% (23). Every year 
between 7 to 13% of the women experience de-
pression and its appearance most often coincides 
with the period of pregnancy and child birth. Ac-
cording Semple D 2013, the incidence of postpar-
tal depressive disorders is between 8 to 15% (18).

Depressive disorders in the postpartum period 
usually occur in the range of the first two weeks 
up to four months after the delivery in approxi-
mately 94% of the women, and the most com-
mon clinical manifestations are anxiety, tension, 
obsessive thoughts and compulsions, and the 
psychotic – depressive symptoms. In women with 
a medical history of Bipolar affective disorder the 
postpartum period brings a higher risk of the on-
set of depression and for the women with a medi-
cal history of depressive episodes underwent the 
risk of relapse after childbirth is twice higher than 
for women without medical history of a depres-
sive disorder (3). The necessity of hospitalization 
increases up to 35 times especially during the first 
month after birth not only because of the severe 
expression of depressive symptoms but also be-
cause of severe suicidal and infanticide thoughts.  
Among the women with an antecedent depres-
sive episode the risk of hospitalization is between 
1:2 and 1:3 (13, 20). 

The mental disorders in the time of pregnancy 
and childbirth are a socially significant health 
problem which often leads to severe impairment 
of the quality of life not only of the mother but 
the whole family. Undetected and untreated de-
pressive states have a large range of negative 
consequences – a risk of reoccurrence of the 
depression, social withdrawal, restrictions in the 
behavior and conduct disorders of the child. It 
appears that the higher rates of depression are in 
the screening assessment during the prepartum 
period, the higher possibility for managing the ill-
ness and avoiding its consequences. The correct 
diagnosis and attitude predict good prognosis 
and better prevention (15).
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Екип от психиатри в Психиатричната клини-
ка на УМБАЛ „ Александровска” активно  из-
следва, практикува и прилага лечение на жени 
с депресия, както по време на бременност, така  
и след раждане. Наблюдението и мониторира-
нето на рисковите групи жени се осъществява 
с помощта на екип от акушери и гинеколози. 
Лечението е съобразено със съвременните 
стандарти, като  се спазват принципите за без-
опасност и  ефективност с оглед щадящо овла-
дяване на болестта и протекция, както на  пси-
хично болната жена, така и на плода.

Целта на настоящото изследване е да обек-
тивизира рисковите фактори за поява на де-
пресия в послеродовия период, да оцени  ос-
новните клинични  симптоми и тежестта им на 
изява, както и да потвърди безопасността и 
ефективността на  избор на терапевтична оп-
ция.
Материали и методи

Проучването е срезово и е част от по-голямо 
натуралистично изследване. Включва 36 жени 
с изразени симптоми на депресия в послеро-
довия период, при които се е наложила хоспи-
тализация.

Ретроспективно и проспективно са оценени 
социо-демографските характеристики, кли-
нична диагноза, тежест на симптомите, прило-
жена терапия. Диагностичната принадлежд-
ност е  определена съгласно критериите на 
МКБ-10.

Клиничният контингент включва пациентки с 
умерена и тежка депресия в периода след раж-
дане, хоспитализирани  в Психиатрична клини-
ка на УМБАЛ“Александровска“ в периода 2002-
2013. Ретроспективно се оценява към момента 
на раждането:  възраст и семеен статус, преход-
на анамнеза за психично страдание. Проспек-
тивно са оценени тежест и характеристика на 
клиничните симптоми,  приложено лечение, 
както и приложената терапия, която е изцяло 
по клинична преценка и се определя от харак-
тера и интензивността на клиничната картина.

Клинични методи –  включват цялостна оцен-
ка на пациентките в извадката, оценка на те-
жестта на симптомите, индикации за лечение.

Включващи критерии са наличие на после-
родов период,  изразена по тежест депресия 
(депресивно психотични симптоми, нарушени 
витални функции, риск от суицид и автоагре-
сия ) наложили хоспитализация. 

Приложеното лечение е по витални индика-
ции и със съгласието на пациента, или законен 
негов представител.

Използвано е MINI диагностично интервю за 
отчитане на наличната симптоматика. Разпре-
делението на изследваните жени е според въз-
раст, клинична тежест на симптомите оценени 
със SCAN- Item Group Checklist (IGC).

Оценъчни инструменти:
• Мини-интернационално невропсихиатрич-

но интервю (M.I.N.I) – кратко структурира-

A team of psychiatrists in the Clinic of Psy-
chiatry, UMHAT ‘Aleksandrovska’ actively studies, 
practices and admits treatment to women with 
depressive episodes during pregnancy and after 
birth. The observation and the monitoring of the 
women in the risk groups are accomplished in col-
laboration with a team of obstetricians and gyne-
cologists. The therapy methods are regarding the 
latest standards as the principles of safety precau-
tions and efficacy are respected in order to obtain 
a gentle dealing of the disease and protection of 
the mentally unstable woman and the fetus.

The aim of the current study is to make an ob-
jective list of the risk factors contributing for de-
pression in the postpartum period, to assess the 
main clinical symptoms and the severity of their 
expression, as well as to confirm the efficacy and 
the safety of the therapeutic options chosen. 

Materials and methods
This is a section study and it takes part in a 

larger naturalistic research. It includes 36 women 
with the expression of depressive symptoms in 
the postpartum period needed hospitalization.

The socio-demographic characteristics, the 
clinical diagnosis, the severity of the symptoms 
and the therapy applied have undergone a retro-
spective and a prospective evaluation. The diag-
nostic appurtenance is defined according to the 
criteria of ICD - 10.

The clinical contingent includes patients with 
moderate and severe depression in the postpar-
tum period who were admitted in the psychiatric 
ward of the Clinic of Psychiatry at UMHAT ‘Alek-
sandrovska’ for the period 2002-2013. From the 
moment of birth a retrospective assessment was 
made for: age and marital status, medical history of 
mental disorders. The prospective analysis of clini-
cal symptoms severity and characteristics was pro-
vided. The treatment applied which is absolutely 
precised by a clinician and refers to the character-
istics and the intensity of the clinical expression. 

Clinical methods included an integral evalua-
tion of the patients in the cross section, assess-
ment of the severity of the symptoms, treatment 
indications.

Including criteria are the presence of a postpar-
tum period, severe depression (depressive-psy-
chotic symptoms, impaired vital functions, a risk 
of committing suicide or performing auto aggres-
sion) needed hospitalization. 

The treatment applied is vitally indicated and 
it is administered after taking the patient’s or her 
legal representative’s informed consent.

The MINI diagnostic interview was used to as-
sess the present symptoms. The distribution of 
the women examined was according age, clini-
cal severity of the symptoms estimated with the 
SCAN - Item Group Checklist (IGC).

Assessment instruments:
• Mini – international neuropsychiatric interview 

(M.I.N.I) – a short structured interview for the 
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Фиг. 1. Разпределение 
на родилките според 
възрастта.
Fig. 1. Distribution of the 
young mothers regarding 
age.

но интервю за основните психиатрични 
разстройства по Ос I на DSM-IV и МКБ-10. 
Интервюто отчита валидността и възпроиз-
водимостта на  наличната психопатология. 
Използвана e Английската версия – 5.0.0 (19). 

• SCAN – Синдромен опис - Item Group Сhecklist 
(IGC): Синдромният опис включва 40 групи 
въпроси, отнасящи се до разстройства в гру-
пата на психозите, афективните разстройства 
и невротичните разстройства по МКБ-10. 
Клиничната тежест на симптомите е оцене-
на,  като продължителност, честота, степен 
на смущение и  дистрес. SCAN- Schedules for 
Clinical Asses sment in Neuropsychiatry - вер-
сия 2 (25). 

• Статистически методи: дискриптивен; ва-
риационен анализ; графичен анализ, като 
данните са въведени и обработени със ста-
тистически пакет SPSS 13.01. Статистическата 
обработка е извършена със статистическия 
пакет SPSS 13, при ниво на значимост 0,05 
и статистическа вероятност 95%. Използва-
ното критично ниво на значимост е α = 0.05. 
Съответната нулева хипотеза се отхвърля, 
когато Р стойността (Р-value) е по-малка от α.

Резултати
Изледвани са 36 жени с депресия в после-

родовия период, лекувани в периода от 2002-
2013г  с диагнози: Рекурентно депресивно 
разстройство с и без психотични симптоми 
и Биполярно афективно разстройство(тип II) 
–депресивен епизод. В това натуралистично 
проучване жените са оценени по критериите 
на МКБ-10, анамнестичните данни са събрани 
от наличната медицинска документация, от ле-
куващия психиатър, диагнозата е  потвърдена 
от двама специалисти по  психиатрия.

Средната възраст на пациентките е 25.5 ± 6.4 
години, като най-младата пациенка е на 17 го-
дини, а най-възрастната е на 35 години. Повече 
от половината от изследваните жени (65%) са 
на възраст до 25 години (фиг.1).

Семейните и жените с постоянен партньор  
са почти два пъти повече спрямо жените, кои-
то нямат подкрепа (фиг.2).  Психичната болест 
при проследените  родилки се оказва по-често 
рисков фактор, който  се отрази на брака и съ-
жителството им. От 22 (67.3%) жени в периода 

main psychiatric disorders according Axis I of 
DSM-IV and ICD - 10. The interview indicates 
the validity and the reproducibility of the pres-
ent psychopathology. An English version - 5.0.0 
has been used (19). 

• SCAN – A Syndrome description - Item Group 
Сhecklist (IGC) – The Syndrome description in-
cludes 40 groups of questions regarding disor-
ders in the group of the psychoses, the aff ective 
disorders and the neurotic disorders according 
to ICD - 10. The clinical severity of the symp-
toms is assessed as duration, frequency, level of 
impairment and distress. SCAN - Schedules for 
Clinical Assessment in Neuropsychiatry - ver-
sion 2 (25). 

• Statistical methods: descriptive; variation anal-
ysis; graphic analysis as the data are put in and 
processed by a statistical package SPSS 13.01. 
The statistical process is done by statistical 
package SPSS 13, at a rate of signifi cance 0.05 
and statistical probability of 95 %. The critical 
rate of signifi cance used is α = 0.05. The corre-
spondent zero hypothesis is rejected when the 
Р-value is less than α.

Results
Thirty-six women with depression in the post-

partum period have been examined, treated in 
the years 2002-2013 with the sequent diagnoses: 
Recurrent depressive disorder with and without 
psychotic symptoms and Bipolar aff ective disor-
der (type II) – depressive episode. In this natural-
istic study the women are assessed according to 
the criteria of ICD – 10. The medical history is col-
lected from the present medical documents, by 
the psychiatrist leading the treatment. The diag-
nosis is confi rmed by two specialists in psychiatry.

The middle age of the patients is 25,5 ± 6,4 
years as the youngest patient is 17 years old аnd 
the oldest is 35 years old. Half of the women are 
under the age of 25 (fi g.1).

The married women and the women who have 
a constant partner are almost twice more than the 
women without any support (fi g. 2).  The mental 
disorder of the women who have been followed-
up appears to be more often a risk factor which 
infl uences the marriage and their cohabitation. 
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на проследяване, при около една втора от тях 
настъпи  промяна в семейния им статус. Това 
потвърждава факта, че семейният статус е про-
менлива величина и вероятно е асоциирана с 
наличието на психично заболяване.

In half of the 22 women (67. 3%) in the follow-
up period the marital status was changed. This is 
confi rmation of the fact that the marital status is a 
variable quantity and probably it is associated to 
the presence of a mental illness.

Самотни | Single 32.7 %

Омъжени /с партньор | Married/with partner 67.3 %

Фиг. 2. Съотношение на 
жените родилки според 

семейния статус.
Fig. 2. Ratio of the young 
mothers according to the 

marital status.

При повече от половината от жените (66%) 
има анамнеза за предхождащо психично забо-
ляване, а при останалите начало на психично-
то разстройство е след  раждането (табл.1).

In more than half of the women (66%) there is 
an antecedent mental disorder and the rest have 
a debut after the childbirth (table. 1).

Проследявайки историята за предхождащо 
психично разстройство се установи, че при 
преобладаващия процент от жените е  поста-
вена диагноза Афективно разстройство,  като с 
Биполярно афективно разстройство  са 25% , а 
с РДР - 75% (табл. 2).

Following the medical history of an antecedent 
mental disorder it was found that there is preva-
lence of the women diagnosed with an Aff ective 
disorder as the ones with a Bipolar aff ective disor-
der (BAD) are 25 % and the ones with a Recurrent 
depressive disorder (RDD) - 75% (table 2).

Табл. 1. Разпределение  на жените родилки според 
наличие на предхождаща анамнеза за психично 
разстройство.

Анамнеза за 
психично разстройство 

родилки

N %

Наличие 20 66%

Отсъствие 16 34%

Общо 36 100.0

Табл. 2. Разпределение на родилките по диагнози 
преди раждането. 

Диагноза
родилкa

N %

БАР 5 25%

РДР 15 75%

Общо 20 100.0

Table 1. Distribution of the young mothers according 
the presence of an antecedent mental disorder.

Medical history of mental disorder
Young mothers

N %

Presence 20 66%

Absence 16 34%

Total 36 100.0

Table 2. Distribution of the young mothers according 
their diagnoses before giving birth.

Diagnose
Young mother

N %

BAD 20 25%

RDD 16 75%

Total 36 100.0

Анализът на жените с предхождаща история 
за психично разстройство показа, че една тре-
та от жените  имат  по един прекаран епизод 
преди раждането (N=6) (фиг.3) Разпределяйки 
жените според броя раждания в извадката се 
установи , че  при 24 (75%)  от пациентките това 
е първо раждане.

The analysis of the women with a previous 
medical history of a mental disorder demon-
strates that one third of the women have expe-
rienced one episode before the birth (N=6) (fi g.3) 
Distributing the women according to the number 
of childbirths in the cross section it was found 
that in 24 of the patients (75 %)  this is the fi rst 
childbirth.
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С един епизод
With one episode

Повече от един епизод
More than one episode 

Young mothers20

6 14

Фиг. 3. Разпределение 
на жените с предхожда-
ща анамнеза за психич-
но заболяване според 
броя прекарани епизо-
ди преди раждането.
Fig. 3. Distribution of 
the women with an 
antecedent medical 
history of a mental 
disorder according to 
the number of episodes 
undergone before giving 
birth.

Разпределяйки жените  според диагностич-
ната принадлежност се установи,че  процентът 
на жените с депресивни епизоди в рамките на 
РДР в тази извадка е значително по-голям от 
процента на жените с депресивни епизоди в 
рамките на БАР (11.75%) (табл. 3).

При оценка на тежестта на изява на клинич-
ните симптоми  на депресивните разстройства  
резултатите показаха, че най-често изявените 
по тежест симпоми са:

1. Нервно и мускулно напрежение при 28 
(50.9%) от родилките. Резултатите от  оценката 
на тежестта на симптомокомплекса  показаха 
статистически значима  корелация с млада-
та възраст, като се отчита  ниво на значимост    
р=0.041  при жените до 25 години (табл. 4).

2. Симптомите на тревожност (соматична и 
психична) се наблюдаваха при всички родил-
ки, но при  повече от половината (59.6%) от 
жените тя бе изразена по тежест, но не достига 
статистически значима корелация.

3. Оценката на симптомите на субективно 
снижено функциониране и снижените телесни 
функции показа определено тежест при всич-
ки 36 родилки.

Distributing the women according their diag-
nostic appurtenance it was found that the per-
centage of the women with depressive episodes 
in the range of RDD in this cross section  is signifi -
cantly higher than percentage of the women with 
depressive episodes in the range of BAD (11.75 %) 
(table 3).

Assessing the severity of the clinical symptoms 
expressed in the depressive disorders the results 
demonstrated that the most often expressed 
symptoms according their severity are: 

1. Neural and muscular tension – in 28 (50.9 %) 
of the young mothers. The results of the assess-
ment of the severity of the group of symptoms 
registered a statistically signifi cant correlation to 
the young age as a rate of signifi cance has been 
assumed as    р=0,041 in the women under the 
age of 25 (table 4).

2. Anxiety symptoms (somatic and mental) 
have been observed in all of the young mothers 
but in more than half of the women (59.6 %) they 
were severe, but there is not statistically signifi -
cant correlation.

3. The assessment of the symptoms of subjec-
tively diminished function level and diminished 
somatic functions is defi nitely in all 36 young 
mothers.

Табл. 3. Разпределение според диагностичната 
принадлежност. 

Диагноза N %

БАР  депресия 9 11.72

Голям депресивен епизод 
без психотични симптоми 14 44.80

Голям депресивен епизод 
с психотични симптоми 13 43.48

Табл. 4. Разпределение на родилките   според 
тежестта на симптома нервно и мускулно напреже-
ние и възрстта. 

Възрастови 
групи

Нервно и мускулно 
напрежение

родилка
n(%) p

17-25 определено налице 30 (71.4) 0.041

26-30 определено налице 4 (42.3)

31-45 определено налице 2 (30)

Table 4. Distribution of the young mothers according 
the severity of the expression of the symptom of 
neural and muscular tension and age.

Age groups Neural and muscular 
tension

Young mother
n(%) p

17-25 defi nitely present 30 (71.4) 0.041

26-30 defi nitely present 4 (42.3)

31-45 defi nitely present 2 (30)

Table 3. . Distribution according to the diagnostic 
belonging.

Diagnose N %

BP- depression 9 11.72

Major depressive episode 
without psychotic symptoms 14 44.80

Major depressive episode 
with psychotic symptoms 13 43.48
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4. Анализирайки тежестта на синдромоком-
плекса депресия независимо от  нозологичната  
принадлежност (РДР, БАР) резултатите  показа-
ха, че младата възраст (25 години) е най-уязвима 
по отношение на степен на тежест –   26 (96.6%), 
независимо, че не се регистрира статистически 
значима корелация (p=1.000) (табл. 5).

5. Оценката на депресивно психотичните 
симптоми като налудности и халюцинации по-
каза, че изразена тежест има при 15 (43.48%) от 
родилките. Независимо от малкия брой жени 
с психотично депресивни симптоми  в после-
родовия период, се откри  корелация между 
младата възраст и тежестта на изявата им при 
ниво на значимост p=0.038 (табл. 6).

Връзката между  бременност, раждане и пси-
хично разстройство оказва влияние и върху 
прилагането на терапевтични интервенции. 
Необходимостта от прилагане на лечение се 
налага от тежестта на психопатологичната сим-
птоматика. От проведеното лечение при  пове-
че от една втора от жените (51.7%)  се налага 
медикаментозна терапия, а при останалите 
основният метод е бил електро-конвулсивната 
терапия (табл. 7).

4. The analysis of the severity of the group of 
depression symptoms is independent of their 
nosological appurtenance (RDD, BAD) and the re-
sults confirmed that young age (25 years) is the 
most vulnerable in terms of severity 26 (96.6 %), 
nevertheless there was no statistically significant 
correlation found (p=1.000) (table. 5).

The assessment of the depressive psychotic 
symptoms as delusions and hallucinations dem-
onstrated a severe expression in 15 (43.48 %) of 
the young mothers. In spite of the low number 
of women with psychotic depressive symptoms  
in the postpartal period a correlation between 
young age and their severity was found reaching 
the rate of significance p=0.038 (table. 6).

The relation between pregnancy, childbirth 
and mental disorder influences the therapeu-
tic interventions held. The necessity of apply-
ing treatment is indicated by the severity of the 
psychopathological symptoms. According to the 
data from the treatment held it is noticed that in 
more than half of the women (51.7 %) drug treat-
ment is needed and for the rest of the women the 
main method of choice was electroconvulsive 
therapy (table. 7).

Табл. 7. Разпределение на родилките според при-
ложеното лечение. 

Повлияване от: родилки

Mедикаменти n% 20(51.7)

ЕКТ n% 16(48.3)

Общо n % 36(100.0)

Table 7. Distribution of the young mothers according 
to the treatment applied.

Good respond to: Young mothers

drugs n% 20(51.7)

ECT n% 16(48.3)

Totally n % 36(100.0)

Табл. 5. Наличие на депресивни симптоми при 
родилките според възрастта и тежестта на изява. 

Възрастови 
групи

Депресивни 
симптоми

Родилки
n(%)

Общо
n(%) p

17-25

вероятно 
налице 0 (0) 0 (0) 1.000

определено 
налице 20 (100) 20 (96.3)

26-30

вероятно 
налице

0 (0) 0 (0)

определено 
налице 8 (100) 8 (100)

31-35

вероятно 
налице 0 (0) 0 (0)

определено 
налице 8 (100) 8 (100)

Табл. 6. Разпределение на жените родилки според възрастта и 
тежестта на изява на психотично депресивните симптоми. 

Група родилки

Клинични  
симптоми

Възрастови групи
Общо
n(%) p17-25

n (%)
26-30
n (%)

31-45
n (%)

Депресивни 
налудности и 
халюцинации

IG13_IG14

определено 
налице

10  
(40.4)

5  
(3.0) 

0 
(0)

15 
(43.4) 0.038

вероятно 
налице

1 
(16.6)

0 
0

(0)
3

(16.6)

Table 6. Distribution of the young mothers according to age and 
severity of the depressive psychotic symptoms.

Group of young mothers

Clinical 
symptoms

Age groups
Total
n(%) p17-25

n (%)
26-30
n (%)

31-45
n (%)

Depressive 
delusions and 
hallucinations

IG13_IG14

Definitely 
present

10  
(40.4)

5  
(3.0) 

0 
(0)

15 
(43.4) 0.038

Probably 
present

1 
(16.6)

0 
0

(0)
3

(16.6)

Table 5. Presence of depressive symptoms in young 
mothers according the age and the severity. 

Age 
groups

Depressive 
symptoms

Young mothers
n(%)

Total
n(%) p

17-25

probably 
present 0 (0) 0 (0) 1.000

definitely 
present 20 (100) 20 (96.3)

26-30

probably 
present

0 (0) 0 (0)

definitely 
present 8 (100) 8 (100)

31-35

probably 
present 0 (0) 0 (0)

definitely 
present 8 (100) 8 (100)
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Обсъждане
Във всички направени изследвания  се по-

твърждава връзката между възрастта и пси-
хичното разстройство, като  10.7% от пси-
хичните разстройства се появяват именно в 
младата възраст (6). Получените от нас резул-
тати за честотата на психичните разстройства 
в млада възраст съвпадат с публикуваните ре-
зултати в литературата. Процентът на жените в 
тази извадка с депресивни епизоди в послеро-
довия период в рамките на Голямо депресивно 
разстройство е по-голям спрямо жените с би-
полярна депресия (40-45%). По отношение на 
броя раждания  процентът на жените с първо 
раждане е най-голям, като  почти три пъти по-
малко са жените  с второ раждане. Съотноше-
нието между възникналите във връзка с този 
период психични разстройства и поредния 
брой на раждания показва, че по-голяма веро-
ятност за отключване или рецидив на психич-
ното разстройство има при първораждащите. 
Обобщавайки резултатите за поредността на 
ражданията, при проследените жени се по-
твърждава хипотезата, че един от рисковите 
фактори, който може да е свързан с психично-
то разстройство е възникването му по време 
на първа бременност или раждане (1, 21). Ана-
лизите върху проблема за липсата  на семей-
ство и партньор прогнозират нарастване на 
риска за отключване или рецидив на психично 
разстройство при жените по време на перина-
талния и постпарталния период (17). От про-
следените пациентки повече от половината са 
омъжени и само една трета нямат подкрепата 
на партньор. В периода на катамнезно про-
следяване, появата и рецидива на психичната 
болест при някои от бременните и родилките 
оказа негативно влияние върху връзката им с 
партньора и съпруга. При около една четвърт 
от омъжените и с партньор жени настъпи про-
мяна на семейния статус и загуба на подкрепа.

Наличието на предхождаща история за пси-
хично заболяване представлява важен био-
логичен маркер, който трябва да се оценява 
в периода след раждане. От проследените па-
циентки при повече от половината (66%)  има 
наличие на  предхождаща анамнеза за психич-
но разстройство, а периодът след раждане е 
свързан с влошаване на симптомите на пси-
хичното разстройство. Повече от половината 
от жените имат предхождаща анамнеза за Го-
лямо депресивно разстройство. От жените без 
предхождаща анамнеза за психично разстрой-
ство (34%), началото на психичната болест съв-
пада с периода след раждане.

Резултатите в извадката са съпоставими с 
други проведени проучвания за ролята на 
предхождащата анамнеза като значим рисков 
фактор и мощна предиспозиция за рецидив 
на психичното  разстройство по време на бре-
менност и след раждане (4). В по-голяма част от 
проучванията в световната литература върху 
оценка степента на риска от рецидив по време 

Discussion
In all the studies made is confirmed the rela-

tion between age and a mental disorder as 10.7 % 
from the mental disorders are expressed exactly 
in young age (6). The results we gained about the 
incidence of the mental disorders in young age 
coincide with results published in medical litera-
ture. The percentage of women in this cross sec-
tion who have depressive episodes in the post-
partum period in the course of Major depressive 
disorder is higher than the share of the women 
who have a bipolar depression (40-45%). Regard-
ing the number of childbirths the percentage of 
the women giving birth for the first time is the 
highest, as the women who are having a sec-
ond childbirth are three times less. The ratio of 
the mental disorders occurred in relation to this 
period and the sequent number of childbirths 
demonstrates that it is more probable to have a 
debut or a relapse of the mental disorder for the 
women who give birth for the first time. Resum-
ing the results for the sequence of the childbirths 
in the women followed-up, the hypothesis that 
one of the risk factors which could be related to 
the mental disorder is its occurrence at the time 
of the first pregnancy or the first childbirth was 
confirmed (1, 21). Analysis of the problem of the 
absent family and partner lead to the prognosis 
for an increasing risk of an onset or a relapse of 
the mental disorder in women in the perinatal 
and in the postpartum period (17). More than half 
of the last patients are married and only one third 
of them do not have the support of a partner.  In 
the period of the catamnesic follow-up is seen 
that a debut and a relapse of the mental illness 
have a negative influence on the relationship 
with the partner or the spouse of some pregnant 
women or some young mothers. In one quart of 
the married women and women who a partner a 
change in the marital status happened and they 
lost the support they had before.

The existence of a previous medical history of a 
mental disorder is an important biological marker 
which has to be assessed in the postpartum pe-
riod. More than half of the last patients (66.0 %) 
have and antecedent mental disorder and the 
postpartum period is related with the deteriora-
tion of their mental health. More than half of the 
women have a medical history for a Major depres-
sive disorder. For the women without a medical 
history for a mental disorder (34%) the beginning 
of the mental illness is during the postpartum pe-
riod. 

The results in the cross section are compara-
tive to other studies held аbout the antecedent 
mental illness as a significant risk factor and a 
potential susceptibility to a relapse of the mental 
disorder during pregnancy and after giving birth 
(4). In most of the studies in the literature world - 
wide upon the assessment of the risk of a relapse 
in the time of pregnancy or birth it is found that 
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на бременност или раждане се установява, че 
периодът след раждане е време на повишен 
риск за обостряне на психичното заболяване, 
особено при жени, които имат предхождащо 
афективно разстройство и фамилна обремне-
ност (2). Жените с прекарани предишни епи-
зоди в постпарталния период са по-рискови 
за поява на психотични симптоми, особено ако 
имат биполярно афективно разстройство тип I 
(7, 8, 22, 24).

Наблюдаваните клинични симптоми показ-
ват определена специфичност и тежест, свър-
зани с наличието на бременност или раждане, 
и предоставят по-голяма информация за по-
нататъшния облик на психичните разстрой-
ства. Може да се отбележи, че тежестта на из-
ява на някои синдромокомплекси корелира 
значимо с възрастта и периода след раждане, 
като се открива  значима статистическа дос-
товерност. Следродовият период се оказа по-
рисков за жените с предхождаща анамнеза за 
Биполярно афективно разстройство. От про-
следените през първите 3-6 месеца след раж-
дането 36 жени, при приблизително 50% се 
наблюдава рецидив на заболяването, като най-
честата причина е прекъсване на поддържаща 
терапия. При малка част от тях е имало про-
дроми още в периода на бременността и най-
вече в края на третия триместър. При жените 
с предхождаща анамнеза за БАР вероятността 
от нов епизод в периода на бременност или 
раждане се увеличава с 50%, като по-често са 
епизодите на депресия в послеродовия пери-
од в рамките на първия месец след раждането 
(10, 24). Въпреки по-често наблюдаваните де-
пресивни епизоди след раждане се оказва, че 
асоциираността на тези периоди е по-голяма 
с биполярното афективно  разстройство, а не-
посредствено след раждането асоциираността 
е по-голямо с депресивното разстройство (9). 
При жените с предхождаща история за прека-
рани депресивни епизоди, рискът за връщане 
на болестта е по-висок. При направената кли-
нична оценка на депресивните епизоди, кли-
нично значими се оказаха симптомите на на-
прежение и безпокойство, раздразнителност, 
загуба на себеувереност, нервно напрежение и 
чувствителност към шум, тревожно предчувст-
вие, загуба на способност за справяне, нама-
лен апетит и лош сън. Към това се добавя много 
често загуба на удоволствени преживявания, 
депресивни налудности за вина, суицидни ми-
сли и действия. Клиничната картина  на депре-
сивното разстройство при жените в извадката 
се характеризира с няколко специфични синд-
ромокомплекса, които имат изразена тежест 
на изява. Оказа се, че тежестта на изява на 
напрежението и безпокойството се асоциира 
по-често с младата възраст и периода на раж-
дане при статистически значима корелация 
и ниво на значимост p=0.0419. Наличието на 
тежко изразена психотично депресивна сим-
птоматика при жените в послеродовия период 

the period after birth is a time in augmented risk 
of a relapse of the mental disorder, especially in 
women who have an antecedent affective dis-
order and a family history (2). The women who 
had experienced previous episodes in the post-
partum period are at a greater risk of the expres-
sion of psychotic symptoms, especially if they are 
diagnosed with a bipolar affective disorder type I 
(7, 8, 22, 24).

The clinical symptoms observed show a certain 
specificity and severity related to the presence of 
pregnancy or childbirth and give more informa-
tion for the further image of the mental disorders. 
It can be noticed that the severity of some groups 
of syndromes correlates significantly with age and 
the postpartum period as a statistically significant 
reliability is discovered. The postpartum period 
appeared to be more dangerous for women with 
an antecedent medical history of Bipolar affective 
disorder. In approximately 50 % of the women fol-
lowed in the first 3-6 months after childbirth (36 
women) a relapse of the disease is registered as 
the most often cause is the cessation of the main-
taining therapy. In few of them there were early 
signs even in the period of pregnancy and mostly 
at the end of the third trimester. For the women 
with a medical history of a BAD the probability 
of a new episode in the period of pregnancy or 
in the perinatal period increases with 50 % as 
the depressive episodes occur more often in the 
postpartum period and during the first month af-
ter the birth (10, 24). Despite the more frequent 
depressive episodes that are observed after child-
birth it has been proved that the association of 
these periods is more often to the bipolar affec-
tive disorder and right after giving birth the asso-
ciation to a depressive disorder is more often (9). 
In the women with a medical history of depressive 
episodes undergone the risk of a return of the ill-
ness is higher. After a clinical assessment of the 
depressive symptoms has been made clinically 
significant have proven to be tension and anxiety, 
irritability, loss of self-confidence, neural tension 
noise sensitivity, anxious anticipation, loss of the 
ability of coping, loss of appetite and deteriorat-
ed sleep. Anhedonia is usually added to this list 
of symptoms, as well as depressive delusions of 
guilt, suicidal thoughts and acts. The clinical ex-
pression of the depressive disorder of the women 
in the cross section is characterized by a few spe-
cific groups of symptoms which are severe. It was 
found out that the severity of expression of the 
tension and anxiety is more often associated to 
the young age and the time of childbirth having a 
statistically significant correlation and at a level of 
significance р=0.0419. The presence of severe de-
pressive symptoms in women in the postpartum 
period is associated to young age at a significant 
level of correlation (р= 0.038). The symptoms of 
anxiety and neural tension, decreased somatic 
functioning, insomnia, fatigue, low levels of en-
ergy and muscle tone are clinically significant, 
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се асоциира с младата възраст при значимо 
ниво на корелация  (р= 0,038). Симптомите на  
тревожност и нервно напрежение, снижено те-
лесно  функциониране, безсъние, умора, нама-
лен тонус и енергия са с клинична значимост 
и свързаност с периода на бременност и след 
раждане. Симптомите на тревожност в после-
родовия  период са по-изявени по тежест при 
жените, които раждат в късна възраст, като тя 
е продуцирана от мисли за здравето и грижата 
за детето. Най-честата причина за хоспитали-
зация са депресивно-виновностови преживя-
вания, стигащи до налудност, както и рискът от 
себеувреждане (автоагресия, суицид) и инфан-
тицид. Предхождащите епизоди на депресия 
или епизоди на перинатална депресия, правят 
риска за повторение по-вероятен особено, ко-
гато е свързан със следващи бременности (5). 
Симптомите на депресия при  родилките (N36) 
настъпват в първите две седмици до третия 
месец от раждането. Все още остава спорен 
въпроса около това, дали рискът за депресия е 
по-висок при жените в постпарталния период, 
отколкото при другите жени от сравнима въз-
растова група. 

Депресията по време на бременност и раж-
дане е диагноза, която се употребява за всички 
депресивни разстройства, случващи се или по 
това време, или съществуващи преди. И в два-
та периода на проследяване съществена раз-
лика в симптоматологията не се открива, но в 
послеродовия период честотата и тежестта на 
депресивните симптоми е два пъти по-голяма 
в сравнение с перинаталния период ( 11).

Индикациите за приложението на терапия, 
било медикаментозна или ЕКТ, са строго де-
финирани – умерени до тежки депресии, пси-
хотично депресивни състояния, висок суици-
ден риск, ступорни и субступорни симптоми, 
висок риск от агресия и автоагресия, както и 
съпътствуваща коморбидност. Двата метода 
на лечение са прилагани само и единствено 
в стационарни условия. Фармакологичните 
стратегии са прилагани при състояния, кои-
то изискват незабавна намеса, с оглед пре-
дотвратяване на последиците от психичното 
разстройство. Резултатите от  проведеното ле-
чение показват, че приблизително всяка втора 
жена с психично разстройство, бременност и 
раждане се нуждае от терапия с медикаменти 
или ЕКТ. Основният извод при прилагането на 
лечение на психични разстройства в периода 
на бременност и след раждане е, че няма ре-
шение, лишено от риск (14). Високата ефектив-
ност на лечението с ЕКТ е една възможност да 
се улесни  задачата на клинициста-психиатър, 
когато е труден избора на терапевтичен  под-
ход, поради рисковия период след ражданe и 
интензивността на психопатологичната сим-
птоматика. Сиптоми, като изразен суициден 
риск, автоагресия, инфантицидно поведение, 
несъмнено представляват по-висок риск и 
заплаха за живота и здравето на жената, и са 

and are related to pregnancy and the postpartum 
period. The anxiety symptoms in the postpartum 
period are more severely expressed in older wom-
en who have a child born as the anxiety is based 
on concerns about the health and the care of the 
child. The most common reason for a hospitaliza-
tion are the depressively experienced guilt turn-
ing into delusional guilt and also the risk of self-
harm (auto aggression, suicide) or infanticide. 
The antecedent depressive episodes or episodes 
of perinatal depression raise the probability of a 
relapse, especially when it is connected to follow-
ing pregnancies (5).  The depressive symptoms 
in young mothers (N 36) appear in the first two 
weeks to the third month after birth. Still remains 
uncertain whether the risk of depression is higher 
for the women in the postpartum period than for 
the other womenе at the same age

Depression in the puerperal period is diagnosis 
which is used for all types of depressive disorders 
with an onset at that time or existing previously. 
No significant difference in the symptomology is 
detected in both periods of follow up but in the 
postpartum period the incidence and the severity 
of the depressive symptoms is twice higher com-
pared to the perinatal period (11).

The indications of applying any therapy, 
whether medications or ECT, are strictly defined 
– moderate to severe depressive states, psychotic 
depressive states, increased risk of suicide, stupor-
ous and substuporous symptoms, increased risk 
of aggression and auto aggression, as well as co-
morbidity. Bothe treatment methods are carried 
out only in the conditions of a medical ward. The 
pharmacological strategies are applied in condi-
tions which need an immediate intervention in 
order to prevent the consequences of the mental 
disorder. The results of the treatment held show 
that approximately every other woman with a 
mental disorder, pregnancy and birth needs to be 
treated with drugs or ECT. The major conclusion 
for treating a mental disorder during pregnancy 
or in the postpartum period is that there is no de-
cision without any risk (14). The high efficacy of 
the treatment with ECT facilitates the task of the 
clinical psychiatrist when the choice of a thera-
peutic method is difficult, because of the risk the 
postpartum period brings and the intensity of 
the psychopathologic symptoms. Symptoms as 
increased suicide risk, auto aggression, and infan-
ticide attitude definitely put the woman at higher 
risk and threaten her life and health and are im-
portant indications for applying ECT. The efficacy 
of applying ECT to the patients in the postpartum 
period with depressive symptoms and mixed 
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важни индикации за прилагане на ЕКТ. Ефикас-
ността от прилагането на ЕКТ при пациентките 
в послеродовия период с депресивна симпто-
матика и смесените депресивно-психотични 
картини се потвърди като предпочитан метод 
на лечение, особено при състояния на тежък 
депресивен ступор, тежко изразени депресив-
ни симптоми и висок суициден риск.

Наблюдаваните резултати  от лечението с 
ЕКТ в тази извадка съвпадат с резултатите и  
утвърдените в световната практика правила за 
лечението на  психично депресивни  разстрой-
ства в послеродовия период (12). Потенциално 
вредните ефекти на психичната болест по вре-
ме на бременност и след раждане върху благо-
получието на жената и развитието на детето й, 
изискват индивидуален подход и оценка. 

Основната цел на превенцията по отноше-
ние на проблемите, свързани с психичното 
здраве на жените, е предотвратяването на ри-
ска от влошаване, както и  предотвратяване 
на риска от влиянието на психичната болест 
върху бременността и раждането. Превенция-
та трябва да бъде насочена към жените, които 
имат вече история за психично разстройство 
и искат да бъдат майки; към жените, които по 
време на своята бременност и раждане от-
ключват за първи път психично разстройство 
(26). Необходимо е да се осъществява  контрол 
на раждаемостта за пациентките с психични 
заболявания, който не се различава от оби-
чайните подходи в гинекологичната практика. 
Всички контрацептивни мерки са подходящи. 
Важното да  се говори открито за тези пробле-
ми и да се търсят решения в сътрудничество с 
партньора, ако е необходимо, с помощта и на 
медицински специалисти. Психичната болест 
е причина за нежелани бременности, прежде-
временно раждане и аборти, като често неже-
ланата и непредвидена бременност може да 
бъде риск за отключване на психоза след раж-
дането. За превенция на нежелана бременност 
е необходимо използването на съвременни 
контрацептивни методи.
Изводи
1. Младата възраст е рисков фактор за поява 

на афективни разстройства в послеродовия 
период.

2. Наличието или липсата на партньор и семей-
ство може да има както протективен, така и 
негативен ефект, оказващ влияние на проти-
чането и хода на психичните разстройства 
по време на бременност.

3. При повече от половината от жените в из-
вадката има анамнеза за предхождащо пси-
хично заболяване, което показва, че бремен-
ността и раждането са сериозен отключващ 
момент за влошаване на болестта.

4. От проведеното катамнезно наблюдение се 
установи,че преобладаващата част от жени-
те с депресия след раждане са имали нали-
чие на поне един прекаран депресивен епи-
зод.

depressive-psychotic episodes has been affirmed 
as a method of choice, especially in the treatment 
of states of a severe depressive stupor, severe de-
pressive symptoms and increased suicide risk.

The results from the ECT treatment observed in 
this cross section coincide with the results world-
wide and the approved global practices for treat-
ment of depressive disorders in the postpartum 
period (12). The potentially harmful effects of the 
mental illness during pregnancy and after birth 
upon the well-being of the woman and the devel-
opment of her child need an individual approach 
and assessment. 

The main target in prevention regarding the 
problems related to the mental health of the 
women is avoiding the risk of a relapse and pre-
venting the risk of the influence of the mental 
disorder on the pregnancy and the childbirth. 
Prevention has to target the women who already 
have a medical history of a mental disorder and 
desire to be mothers, the women who have the 
onset of their mental disorder in the time of their 
pregnancy or in the postpartum period (26). It is 
necessary to control the birth rates of the patients 
with mental disorders which do not differ from 
the usual approaches in the gynecologic practice. 
All types of contraception are suitable. It is im-
portant to have open talks about these problems 
and to search for solutions in collaboration with 
the partner, using the help of medical specialists, 
if needed. The mental illness causes unwanted 
pregnancies, premature births and abortions and 
the undesired and unplanned pregnancy can of-
ten be a risk factor for the onset of a psychosis 
after birth. To avoid an undesired pregnancy it 
is necessary to use contemporary contraceptive 
methods.

Conclusions
1.   Young age is a risk factor for the expression of 

affective disorders in the postpartal period.

2.  The presence or the absence of a partner and a 
family might have either a protective or a nega-
tive influence upon the course of the mental 
disorders in the time of pregnancy.

3. In more than half of the women in the cross sec-
tion there is antecedent mental

disorder, which indicates that pregnancy and 
childbirth are serious triggers for deterioration 
of the mental state.

4. The catamnesic observation held demonstrates 
that the prevalence of women with

depression after birth have a history of at least 
one depressive episode.
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5. При 1 от 3 жени с депресивно разстройство 
по време на бременност и раждане има нали-
чие на психотични симптоми. Проявите на из-
разено напрежение и тревожност корелират 
с младата възраст в периода след раждане.

6. Резултатите от проведеното лечение показ-
ват, че приблизително всяка втора жена с 
депресивно разстройство в перинаталния 
период изисква и прилагане на  ЕКТ.

Все по-голям е броят на жените с психични 
заболявания, които забременяват, износват 
успешно и раждат. Комбинацията от всички 
рискови и протективни фактори – биологични, 
психологични и социални оказва значимо вли-
яние върху възникването, хода, терапевтично-
то повлияване и прогнозата при психичните 
разстройства в перинаталния период. 

Поставянето на точна диагноза, провеждане 
на правилно лечение в този период, както на 
психично боледуващи жени, така и на жени с 
рискови фактори е важно условие за благо-
приятен ход и пълноценно възстановяване, 
включително и в социален аспект. На базата на 
получените резултати екипът разработи  про-
грама за ранна интервенция  и психообучение, 
което да осигури текущо наблюдение, помощ 
и информираност на жените с психично раз-
стройство, които имат информирано решение 
за забременяване.

5. In one out of three women with депресивно 
разстройство in the time of pregnancy, and 
birth are present psychotic symptoms. The ex-
pressions of tension and anxiety are correlated 
to young age in the postpartal period.

6. The results of the treatment held demonstrate 
that approximately every other women with a 
depressive disorder in the perinatal period re-
quires combined therapy with medication and 
ECT.
The numbers of women with mental disorders 

who conceive, carry out and give birth to a child 
successfully constantly increases. The combina-
tion of all risk and protective factors – biological, 
psychological and social influences significantly 
the formation, the course and the therapeutic an-
swer and the prognosis in the mental disorders in 
the perinatal period. 

Important conditions for the benignant course 
and the full recovery, including in a social aspect, 
are to determine the correct diagnose and to ap-
ply the right for this period treatment both for the 
women with mental disorders and for the women 
who are at risk.  On the basis of the results ac-
quired the team worked out a program for early 
intervention and psychological education which 
has to assure a current observation, help and in-
formation for the women with a mental disorder 
who have an informed consent to get pregnant.


