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ЗА ОТНОШЕНИЕТО ЛЕКАР - ПАЦИЕНТ 

 

Годината е 1982-1983-а. Завършвам СУ „Климент Охридски“ и трябва да напиша 
дипломна работа. Да я напиша и да я защитя. Избирам темата: „Фактори за 
социална реадаптация при хронично болни“. Това е тематика от областта на 
социология на медицината.  
Сега публикувам за първи път малка част от тази моя работа. Като се вземе 
предвид, че е писана преди 34 години и ако непредубедения читател се 
абстрахира от идеологическата – от днешна гл.т. – орнаментика, както и от 
известния наивитет, лъхащ от страниците, то ми се струва, че той със сигурност 
ще намери интересни мисли и данни за отношенията лекар-пациент.  
Едва ли е необходимо да казвам, че днес бих анализирал отношенията лекар-
пациент от друга перспектива, с други методология и методи. Социология на 
медицината за тези 34 години претърпя сериозно развитие, както и самата 
медицина и организация на здравеопазването.  
Публикувам изцяло текста на т. 8, без никакви съкращения или промени. Така 
всеки може да придобие представа – макар и бегла, какво и как пишехме в 
началото на 80-те години на ХХ век в СУ „Климент Охридски“. 

 

*** 

 

8. Отношението лекар-пациент 

„Лечението, явявайки се като особена форма на социална адаптация 

и реадаптация на човека, трябва да бъде насочено не против повишените 

или понижените в процеса на болестта физиологични функции, имащи 

често адаптивно значение, а към засилване адаптацията на организма. Тук 

трябва да се вземат предвид всички естествени и социални адаптиращи и 

дезадаптиращи фактори, поддържането на първите и отстраняването на 

вторите. На болния е необходима рецепта... за промяна в начина му на 

живот,... на труд. За това е необходимо медицинско въздействие както 

върху вътрешната адаптационна система на организма, така и върху 

характера на общуване, условия на труд, бита и върху другите 

компоненти на социалната адаптация на болния“ [30, с. 244]. 

Анализът на този фактор започваме с този дълъг цитат не случайно. 

В него са концентрирани редица поставени, но за сега не решени 

проблеми за българската медицина и социология на медицината. Преди 

всичко тук се поставя въпросът (макар и косвено) за отношението между 

лекаря и пациента, като „обмислено медицинско въздействие върху 

вътрешната адаптационна система“; поставен е въпросът за отношението 

между болничния социолог и пациента, като обмислено „въздействие 

върху характера на общуване, условия на труд...“ и т.н. 
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Отношението лекар-пациент е един от важните фактори за 

ефективна социална реадаптация на хронично болните. То оказва още по-

силно въздействие върху адаптивните механизми при хронично болни с 

една или друга степен на инвалидност. 

В западната литература има редица разработки  на този проблем. 

Почти няма изтъкнат социолог, който да не е засегнал, по един или друг 

повод, проблема за отношението между лекаря и пациента, дори нещо 

повече, макар и не пряко, това отношение доста често се разглежда като 

фактор за повторната адаптация на болния, както в труда, така и в 

семейството. 

Базирайки се на анализа на различни изследвания и разработки, ще 

се опитаме да покажем значимостта на този фактор, неговото влияние 

върху социалната реадаптация на хронично болните. 

Струва ни се, че преди всичко трябва да се започне с белезите на 

лекарската професия. 

Според Зигрист, на лекарската професия са свойствени няколко 

белега, които „...в тази си форма едва ли могат да бъдат открити в друга 

професия. Тези особености допринасят за облика на стила на лекарската 

дейност“ [40, с. 106]. Посочени са два белега, които според нас, дават 

донякъде представа за специфичността на тази професия. 

1. Това е правото на лекаря за интервенция в нашето тяло. Това дава 

възможност на лекаря да разчупи бариерите на интимността, и което е 

още по-важно, да разчупи неприкосновеността на тялото ни, която се 

поставя под въпрос. На тази база в пациента настъпва осъзнаването за това, 

че тялото има неустойчив и инструментален характер, „... лекарят разбива 

самопонятността на здравето на нашето тяло“ [40, с. 106]. 

2. „Втори белег на лекарската дейност трябва да се види в 

професионалният контакт с кризисни състояния: при раждане и смърт, 

крайните точки на скалата на живота, лекарят притежава решаващи права 

на определение и действие. И те, посредством комплицирани психични 

механизми, оставят следа върху портрета и автопортрета на лекаря“ [40, с. 

106]. 

Безспорно, че един анализ, посветен на лекарската професия, ще 

открие още белези, характерна за нея, но тук ще се задволим само с тези, 

които, според нас, са важни и пряко или косвено оказват някакво 

въздействие върху формирането на отношението лекар-пациент. 
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Освен това, различните норми, характерни за лекарската професия, 

оказват влияние върху отношението, което ни интересува, а също така, от 

определен ъгъл на виждане те се  проявяват и като белези на тази 

професия. 

Много от нормите на лекарската професия, ако не и всички, 

притежават една характерна за тях амбивалетност. Мъртън е обърнал 

внимание на това чрез редица примери. Тук ще се задоволим само с три, 

взети от вече цитираната книга на Зигрист. 

1. „Лекарят трябва да се самообразова (дообразова) по време на 

следването си сам, за да може да върви в крак с бързото развитие на 

медицинската наука. Но, той е длъжен също така да следва и първичното 

си задължение – да отделя колкото се може повече време за своите 

пациенти. 

2. Лекарят трябва да се дистанцира емоционално от своите пациенти, 

той трябва да пази спокойствие и да не се увлича в идентификация. Но 

той не трябва да бъде коравосърдечен към пациентите и да пренебрегва 

техните нужди и преживявания. 

3. Лекарят е длъжен да уважава репутацията на своите колеги и да не 

я излага открито на осмиване. Но той трябва да следи в неговата професия 

да се поддържат високи стандарти“ [40, с. 104]. 

От посочения пример се разбира, че нормите в лекарската професия 

могат да бъдат считани за неделими компоненти на отношението лекар-

пациент, защото от това как той спазва тези норми до голяма степен зависи 

и отношението към пациента, а от там и обратното отношение 

(отношението на доверие, на вяра, на увереност в пациента, че лекарят е 

човека, който ще му помогне). Това влияе върху социалната реадаптация 

на хронично болните. 

Както отбелязват С. Блум и Р. Уилсън отношенията лекар-пациент за 

Парсънз се виждат най-ясно в рамките на социалните роли, „... в 

отношението и активността, която двете страни донасят със себе си в 

момента на предоставяне на здравната помощ“ [виж 38, с. 315-343]. Според 

Парсънз взаимодействието между лицата, които дават помощ и лицата, 

които я получават е една повече или по-малко отрепетирана среща, при 

която главните действащи лица (лекарят и пациентът) очакват известни 

неща и действат по известен начин. 

С други думи, „взаимодействието между подпомагащия и 

подпомагания следва определен модел и следователно, показва 
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закономерностите, които могат да бъдат предвидени. Болестта о здравето 

заемат твърде важно място в човешките дела, за да бъдат оставени на 

импровизирани случайни срещи“ [38, с. 315-343]. Според Парсънз 

системата не е статична, т.е. „... реципрочността на ролята е разгледана 

като динамичен процес, със затрудняващи, както и улесняващи фактори, 

които могат да бъдат предсказани“. [38, с. 315-343]. 

Парсънз счита, че ролите на лекар и пациент трябва да бъдат взаимно 

разбирани и взаимно възнаградени, което съвсем не означава, че по време 

на лечението те са равни. Това неравенство идва от факта, че пациентът 

има нужда от помощ, която може да му бъде дадена само от 

квалифицирано лице, а лекарят знае, че само той може да помогне на 

пациента, който в случая е неквалифициран. В повечето случаи пациентът 

заема пасивно положение на взаимодействие с медицинските лица. Или 

накратко казано „терапевтичното отношение в съвременното западно 

общество се представя като обусловено както от културата, така и от 

самата ситуация“ [38, с. 315-343].Само че се забравя, че културата на едно 

общество, както и различните ситуации, които възникват в крайна сметка 

са обусловени от начина на производство, че именно той, в една или друга 

степен, влияе на факторите, които спомагат или пречат на изпълнението 

на социалните роли. 

Социалната роля на пациента, според Парсънз, се състои в следното. 

Болният се разглежда като отклоняващ се индивид, защото той има 

някакъв недъг, който му пречи да изпълнява социалните роли, с които той 

нормално е натоварен. Ролята на болен не бива да се възприема от 

обществото по друг начин освен като временна, нежелателна и 

разрушителна. Ролята на болен не се търси съзнателно от повечето 

членове на обществото, „макар че вторичните придобивки от болестта, 

особено сигурността на закриляната зависимост, могат да доведат някои 

лица до несъзнателно желание да бъдат болни“ [38, с. 315-343]. 

В едно развито общество болният е подчинен на здравото общество. 

Той не носи отговорност за недъга си. За да оздравее е необходимо 

наличието на някакъв терапевтичен процес. Недъгът дава възможност на 

болния да се освободи от различните роли. Друг е въпросът дали това е 

желано или не от пациента. Според Парсънз да бъдеш болен е отчасти 

узаконено положение. 

Социалната роля на лекаря. Лекарят се разглежда от Парсънз като 

представител на социалния контрол. Той е човекът, натоварен да върне 
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болният в обществото, здрав или поне здрав дотолкова, за да може той да 

е полезен на това общество. Професионалното отношение към болния има 

много страни. 

1. Очаква се, че лекарят ще изпълни задачата си делово, че ще действа 

„афективно – неутрално“, и че няма да вкара в играта личните си 

симпатии и антипатии. 

2. Лекарят е длъжен да поставя общите социални интереси над 

възможните егоистични интереси. Той трябва да е ориентиран към 

„колективност“ и безкористно да действа за доброто на болния. 

3. От лекаря се изисква универсалистично (почитащо човека въобще) 

отношение: той трябва да третира пациента без оглед на личността му, 

независимо от неговото социално положение – фактори като цвят на 

кожата, юридически статус, вероизповедание, не трябва да играят роля за 

лекаря. 

4. Лекарят се задължава да действа специализирано компетентно – и 

то компетентно само в рамките на предоставената му област – по 

отношение на пациента [40, с. 106]. 

Както правилно отбелязва Зигрист „... формулираните нормативни 

определения на фона на неговата обща теория не са лишени от масивна 

доза идеализъм. Те могат да се заселят на „небето на нормите“, отколкото 

на земна почва, на голата реалност, макар че като импулси, като 

императиви притежават стойност“ [40, с. 106]. 

Освен масивната доза идеализъм, моделът на Парсънз има и други 

слаби страни. Например той прави същата грешка както и З. Фройд. 

Изводите, направени в дадена област, се използват в друга, качествено 

различна област, без да се имат предвид особеностите й. Моделът на 

Парсънз е изграден на базата на наблюдения на психично болни. Но за 

соматично болните този модел не работи. 

Въпреки слабостите на модела на Парсънз, в него има рационално 

зърно, което трябва да бъде използвано в бъдещи разработки, посветени 

на този проблем. 

В марксистката литература отношението лекар-пациент е почти 

неразработен въпрос. Малкото опити да се разкрие същината на 

контактите между тях, правят Бейлин и някои други автори. 

Разглеждайки различните аспекти на отношенията между 

медицинския персонал и пациентите Бейлин създава модел, в основата на 

който лежат конфликтите. Възможностите за тяхното предотвратяване, 



6 
 

или преодоляване, са възможности факторът отношенията лекар-пациент 

да действа реадаптиращо. 

Според Бейлин източници на конфликти са: 

1. взаимоотношения между лекарите [9, с. 10-16]. 

2. външният вид на лекаря [9, с. 18-21]. 

3. словото на лекаря – как той умее да разговаря с пациента [9, с. 31-

41]. 

4. степента на доверие, която лекаря може да предизвика в болния и 

т.н. 

Оказва се, че неизпълнението на нормите в медицинската общност се 

превръща в източник на конфликти, които пряко или косвено се отразяват 

върху реадаптацията ба хронично болните. Те пречат на изпълнението на 

социалната роля на лекаря. 

На другия полюс на отношението лекар-пациент е хронично болния. 

Бейлин различава следните типове болни: 

1. болни, които не се считат за такива. Каквито и изисквания да 

предявят лекарите към болните те не ги изпълняват, защото се считат за 

здрави; 

2. нетърпеливи болни, които по правило не са хронично болни; 

3. болни „труженици“. Това са хора изпълнителни от типа щом 

трябва – трябва; 

4. непокорни болни. „Докато движат макар и един пръст не се 

предават... Вдъхновението тренира силите им за живот, а не силите на 

болестта [9, с. 21-22]. 

Бейлин различава още болни – романтици, мнителни болни, болни 

„професионалисти“ [виж също и 21; 25]. 

Обикновено оптимално и ефективно се реадаптират болните 

„труженици“ и непокорните болни. 

Влизайки в болницата, в санаториума или в друго здравно заведение, 

пациентът се включва в една по-различна, по-специфична социална 

подсистема. В тази подсистема по своеобразен начин се снемат всички 

обществени отношения. „Обществените отношения в медицината се 

проявяват под формата на общуване, в процеса на което, по думите на Маркс, 

индивидите, както физически, така и духовно, творят един друг. В 

процеса на общуването се извършва взаимен обмен на дейности, 

осъществява се разностранно взаимовлияние и взаиморазбиране между 

хората, формира се един или друг начин на живот. Всички тези страни на 



7 
 

общуването имат  непосредствен изход в сферата на психофизиологичния 

живот на индивида“ [15, с. 30]. 

Общуването в социология на медицината „... отразява 

междуличностните връзки в производствената и непроизводствената 

сфера, а също така тези отношения, които се проявяват в дейността на 

лекаря (например в системата „лекар-болен“), медицинските учреждения, 

органите на здравеопазването“ [15, с. 30]. 

Проявата на този фактор като реадаптиращ или дезадаптиращ 

зависи именно от процеса на общуване, от междуличностните връзки 

между лекаря (медицинския екип) и пациента, от дейността на лекаря и 

съответния екип и т.н. 

Отсъствието на конфликтни ситуации, или наличието на различни 

възможности за преодоляването им, способствува за реадаптиращото 

влияние на фактора. Спазването на съответните норми, от страна на 

лекаря (медицинския екип) и пациента, е също предпоставка за такова 

влияние на фактора. 

За да бъдат установени механизмите и границите на влияние на този 

фактор върху социалната реадаптация на хронично болните, а също така 

и влиянието, което търпи, респективно оказва, от и на други фактори, са 

необходими съответните социологически изследвания, наблюдения и 

други. 

Тук ни се иска да наблегнем на един „страничен“ фактор, който 

оказва съществено влияние върху проявлението на основния фактор. Това 

е влиянието на близките върху болния. 

„Удивително точно наблюдение е направил в своето време Н. И. 

Пирогов: ранените местни жители, намирайки се в колиби, оживявали, а 

войниците в болниците от същите рани умирали. Това е, защото, 

обяснявал великия хирург, първите били обкръжени от близките си, 

отдаващи им топлината на сърцата си, а вторите виждали около себе си 

само страдание и смърт. 

Близките хора, оказвайки внимание на болните, като че ли вземат 

върху себе си част от болката им и им отдават заряд от своето здраве заедно 

с напътствието да издържат, да оздравеят“ [9, с. 25].  

Подобен смисъл се крие и в думите на Барни Кларк1, произнесени по 

телефона по време на интервю за вестник „Медицинская газета“: С мен са 

жена ми Юна и дъщеря ми Карен. Те здраво ме поддържат“ [22]. 

                                                           
1 Първият човек с присадено изкуствено сърце – бел.м.-Б.И. – 13.08.2016. 
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Чувството за самота е най-страшно при боледуването, както и при 

всяка друга ситуация. Проблемът за отношението между медицинския 

персонал и родствениците на болния почти не са изучени. Също така не е 

изучено добре влиянието на семейството върху болния за неговото 

социално реадаптиране. 

Според Бейлин влиянието на близките върху болестта на болния 

може да бъде много полезно. „Съпреживяването достига силата на 

преживяване“ – казва Бейлин. Това е особено валидно при хронично 

болни.  

Създаването на функционален модел на отношенията между лекаря 

(медицинския персонал) и пациента би спомогнало за оптималното 

реадаптиране на хронично болните, защото контактите между тях са 

много по-продължителни, отколкото е при нехроничните заболявания. 

Парсънз е прав, когато казва, че това отношение е много важно и не може 

да бъде оставено да се развива произволно. Закономерностите тук трябва 

да се изучат с оглед на оптималната социална реадаптация на хронично 

болните. 
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