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Глава IV1 

СОЦИАЛНА РЕАДАПТАЦИЯ 

 

Пишейки за социалната реадаптация много добре съзнаваме, че 

някои постановки могат да се окажат непълни, едностранчиви, други 

направо погрешни. Една от причините за това е неразработеността на 

проблема в литературата, където той само мимоходом е засяган и то 

непълно, като се стига до там, че социалната реадаптация се споменава 

успоредно с адаптацията, там където това е възможно, без да се прави опит 

да се характеризира този процес. 

Под социална реадаптация най-общо може да се разбира повторното 

приспособяване на личността към нови, или изменени съществуващи 

условия. Причините, които налагат повторното адаптиране, респективно 

реадаптацията, могат да бъдат най-различни – смяна на трудовия 

колектив, смяна на групата, където личността е изпълнявала основните си 

социални роли, хронични заболявания и т.н. 

С оглед темата на изследването под социална реадаптация ще 

разбираме повторно, принудително приспособяване към нова социална 

позиция, към нов биосоциален статус, към нови социални условия на 

живот, предизвикани от наличието на хронично заболяване в индивида. 

Тук е необходимо едно уточнение. Описанието и обяснението на 

социалната реадаптация се отнася за хронично болни. Процесът на 

реадаптация при здрави хора вероятно показва известни различия, 

респективно съвпадения, които тук няма да разглеждаме. И още – 

необходимостта, която предизвиква реадаптацията в случая е хроничното 

заболяване на личността. 

Реадаптирането води по необходимост до промяна на социалната 

група, до промяна в социалните роли – едни от тях отпадат, за сметка на 

появата на нови. Променят се взаимоотношенията – както между болния 

и групата, така и между останалите членове на групата. 

Социалната реадаптация е активен, съзнателен, целенасочен процес. 

Тук изникват редица въпроси – защо реадаптирането е принудителен 

процес, защо то е активен, съзнателен процес и т.н.? 

Социалната реадаптация е принудителен процес, защото 

необходимостта, която налага осъществяването на този процес, се 

                                                           
1 Това е част от дипломната ми работа: Ивков, Б. (1983) Фактори за социална реадаптация 
при хронично болни. СУ „Климент Охридски“, София. (непубликуванматериал). 
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проявява като принуда спрямо личността. Причините, които 

предизвикват на живот тази необходимост се проявяват и като заплаха за 

биосоциалния статус на личността, която трябва да бъде отстранена с 

оглед на по-нататъчното съществуване на човека. 

Социалната реадаптация е и активен процес. Активен в смисъл, че 

личността в една или друга степен осъзнава необходимостта от промяна в 

биосоциалния си статус, което изисква нейната активна намеса в „ремонта 

на повредите“. Активността на личността се проявява в самия процес на 

реадаптация и последният е толкова по-ефективен, колкото личността по-

добре осъзнава необходимостта му за нея и активно участва в процеса на 

реадаптация. 

 

1. Социална адаптация и социална реадаптация 

„В случай на нарушение на външните и вътрешните биологични 

адаптивни процеси са възможни следните варианти на социална 

адаптация на личността: 

1. В резултат на незначително нарушение на адаптивните процеси, 

при което са засргнати слабо преди всичко вътрешните условия и 

механизми на приспособяването не се налагат каквито и да е промени в 

социалната адаптация на личността. Това са по-голямата част на остро 

протичащите краткотрайни заболявания с благополучен изход към пълно 

оздравяване. 

2. В случаите, когато нарушението на вътрешните адаптивни 

механизми е по-дълбоко и дълготрайно, настъпилите дефекти в 

биологическата адаптация водят до известни промени в социалната 

адаптация на личността, изразяващи се преди всичко в бързопреходни 

ограничения при изпълнението на някои от социалните роли – най-вече 

тези в областта на семейната и трудовата реализация. Такива 

незначителни, преходни нарушения на социалната адаптация в резултат 

на заболяване, се наблюдават при известна част от по-дълготрайните, 

остро протичащи заболявания, завършващи с благоприятен изход към 

пълно оздравяване без последваща необходимост от изменения и 

корекции в социалната адаптация. 

3. По-дълбокото нарушаване на биологичните адаптивни механизми, 

имащо като последица развитието на органично или функционално 

хронично заболяване, което по необходимост налага и променя 

социалната адаптация на личността. Тези промени в социалната 
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адаптация, в зависимост от тежестта и формата на протичане на 

заболяването, могат да протекат по следния начин: 

3.1. краткотрайна социална реадаптация, по време на която 

организмът и личността успешно и дефинитивно урегулират своите 

взаимоотношения със средата (вътрешна и външна). В този случай 

личността отново поема успешното пълноценно изпълнение на всички 

социални роли, които тя е изпълнявала преди заболяването; 

3.2. дълготрайна социална реадаптация, по време на която личността 

непрекъснато и с променлив успех регулира изменените 

взаимоотношения с вътрешната и външната среда. Това са случаите на по-

тежки хронични заболявания, придружени с по-сериозни органични 

нарушения, или частично отпадане на някои физиологични механизми 

или функции. В тези случаи се налагат изменения в обема, начина и 

възможностите за изпълнение на редица социални роли, като най-чести и 

най-дълбоки са тези изменения в сферата на трудовата реализация на 

личноста; 

3.3. непрекъсната биологична и социална реадаптация, при която 

организмът се стреми преди всичко да запази своето биологично 

съществуване, като на тази задача са подчинени неговите социални 

взаимодействия. Това са случаите на дълбоки органични увреждания, 

придружени с дефинитивно отпадане на някои функции. Тези сериозни 

увреждания на биологичните възможности на индивида са придружени 

от значителни ограничения на възможностите за изпълнение на поетите 

социални роли, като особено често и най-категорично са нарушени 

възможностите за трудова реализация, особено в институционалната й 

форма. Това налага цялостна пренастройка на личността в социалните й 

взаимодействия. Социалната реадаптация в тези случаи е един 

непрекъснат, целесъобразен, динамичен, съзнателен, волеви процес“. [32] 

Социалната реадаптация може да се разглежда като частен случай на 

социалната адаптация, тъй като за повторното приспособяване може да се 

каже всичко онова, което е валидно за адаптацията. В същото време, в 

процеса на реадаптация се наблюдават редица качествени и количествени 

различия, някои от които въобще отсъстват по време на социалната 

адаптация на личността. На практика обаче е много трудно да се направи 

категорично разграничение между тези два процеса и да се посочи къде 

точно завършва адаптирането и започва реадаптирането. Ето защо 

разделянето на тези две понятия в известна степен е относително. 
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Адаптацията като процес, като форма на движение на материята не се 

прекъсва на видово равнище, т.е. тя е непрекъсната за вида човек. На 

индивидуално равнище тя продължава докато съществува индивидът. 

Обозначаването на даден процес като реадаптация се прави, за да се 

посочат онези качествени изменения, които настъпват в личността и 

социалните условия, и не са съществували дотогава. 

На първо място, социалната реадаптация се различава от социалната 

адаптация по това, че реадаптирането е съзнателен процес, докато при 

адаптацията по-често преобладава несъзнателното. Повторното 

приспособяване винаги, в една или друга степен, е активен процес, което 

не може да се каже за социалната адаптация – тя не винаги е активен 

процес.  

Следователно, една от разликите се свежда до примата или на 

несъзнаваното в психиката на човека (както е при социалната адаптация), 

или на съзнаваното в психиката на човека (както е при социалната 

реадаптация). Но и в двата случая като диалектическа противоположност 

съществува съзнателното и несъзнателното. 

Как това се изразява в разглеждания случай? Хронично болният, 

малко или повече, съзнава, какви са неговите физически възможности. На 

него също така му е ясно, че за да не бъде изолиран от обществото той 

трябва да прояви известна активност, за да може да се върне към 

изпълняваните от него социални роли, или успешно да ги замени с други. 

При хронично болния, който се е инвалидизирал в една или друга степен, 

има и още един момент. Той знае, че за да изпълнява своите социални роли 

на него му е, повече или по-малко, необходима помощта на околните. И в 

значителна част от случаите той съзнателно се стреми да сведе до 

минимум тази помощ, защото осъзнава тежестта на своето здравословно и 

физическо състояние, не само по тоношение на самия себе си, но и за 

околните. Ето защо то се стреми да стане максимално независим от 

помощта на близките си, за да се увтърди, както в очите на самия себе си, 

така и в очите на околните. 

Но съзнателното не винаги е свързано с положителни насоки на 

проявление. Това чудесно е отразил В. Распутин в повестта си „Пари за 

Мария“: „Веднъж един туберколозно болен ми направи много интересно 

признание. Аз, казва, ако исках, отдавна да съм се излекувал, но нямам 

интерес да бъда здрав. Не разбирате ли? Отначало и аз не разбрах. Той ми 

обясни, че четири или пет месеца в годината се намира в болница на пълна 
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държавна издръжка или в санаториум, където си ходят за риба, разхождат 

се в парка, а държавата му брои заплата сто на сто. Лекуват го безплатно, 

хранят го от хубаво по-хубаво, квартирата му осигурена – с една дума 

всички блага и всички привилегии като на болен. А той се връща от 

санаториума и с пълното съзнание за това, което върши, започва да пие, да 

пуши – особено когато забележи, че има подобрение, само и само да не се 

лиши от тези привилегии. Вече свикнал с тях, не може без тях“ [26, с.38-39]. 

Така се стига до състояние, което е описано много добре от френската 

писателка Мале-Жорис в книгата й „Алегра“: „В един момент изведнъж си 

бе дал сметка, че това, което искат болните, не е да оздравеят, а да бъдат 

признати за болни, да бъдат признати достойни за съжаление, да им 

съчувстват и да ги глезят като огромни бебета, набръчкани и коремести 

или восъчно бледи, лишени от капчица кръв; да им признаят 

несправедливостта, че са смъртни. Трябваше да види човек 

разочарованата физиономия на старата портиерка-арменка, на която 

младият лекар съвсем наивно обясняваше, че не е сърдечно болна, само 

лек емфизем, но малко като се полекува... Сърдитото лице на бакалина..., 

който само ревматизъм... Не искаха да умират, не, искаха да бъдат болни, 

да си имат една болест като малък капитал, който може да се увеличи и 

названието на болестта им беше като диплом, даващ им право на 

уважение, внимание. Достатъчно бе да ги зърне човек как отнасят това 

название, притиснали го ревниво до гърдите си, като подарък. „Моята“ 

астма, „моят“ ишиас“ [21, с. 121]. 

Подобни прояви струва ни се не са рядко явление, но не са масова 

проява. И доколкото те са драстични не бива да се изпускат от внимание. 

С други думи, без съзнателния елемент социалната реадаптация 

изобщо не би могла да се осъществи. 

Друга разлика между социалната адаптация и реадаптация е 

свързана с посоченото по-горе различие между биосоциалния статус на 

личността при адаптирането и повторното приспособяване. Тя произтича 

от факта, че личността е „регистрирала“ за себе си хронично заболяване, 

което е променило нейните възможности и е необходимо да измени, 

понякога коренно, начина си на живот. Такава регистрация се извършва 

както на индивидуално, така и на групово и обществено равнище. В 

резултат на хроничното заболяване се променят често основни социални 

роли, изменя се професионалния и семейния статус на хронично болния. 
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Тези изменения в биосоциалния статус на личността предизвикват 

необходимостта от реадаптирането към нова жизнена ситуация, към нови 

социални условия. В резултат на тези изменения се променя и социалната 

среда, но дори и да не се променя тя вече действа по различен начин 

спрямо хронично болния, защото когато той е здрав е приспособен към 

тази среда по начин, който е ефективен, както за неговото съществуване, 

та и за средата. Придобивайки хронично заболяване, което изисква 

съответните промени в адаптивните механизми на личността, 

ефективната, преди хроничното заболяване адаптация, се оказва вече 

неефективна. 

Така пред хронично болния се поставя въпроса за неговата социална 

реадаптация, както към самия себе си, така и към средата. Болният трябва 

да се реадаптира към себе си, защото той вече не е това, което е бил, макар 

да си остава същият човек. Организмът му може да се е приспособил 

повече или по-малко успешно към болестта. Сега на болния му предстои 

да се адаптира към изискванията на болестта, към ограниченията, които 

тя налага, към семейството, към труда и т.н. 

 

2. Социална адаптация и социализация 

Понятието „социализация“ досега няма общоприета формулировка. 

То се определя – ту като процес на навлизане на индивида в социалната 

среда, ту като процес на усвояване от индивида на социалните влияния, 

ту като проце на приобщаване на индивида към системата на соиалните 

връзки и т.н. [8, с.336]. 

По наше мнение най-цялостни процеса на социализацията се 

обхваща от определението на Г. М. Андреева. Според авторката „... 

Социализацията – това е двустранен процес, включващ в себе си от една 

страна, усвояването от индивида на социалния опит по пътя на 

навлизането му в социалната среда, в системата от социални връзки, от 

друга страна... процес на активно възпроизвеждане на системата от социални 

връзки от индивида за сметка на неговата активна дейност, активно 

включване в социалната среда“. [8, с.338]. 

От това определение могат да се направят следните изводи, че 

социализацията е двустранен процес, и че човек не само усвоява 

социалния опит, но този социален опит се превръща в ценности, 

установки, ценностни ориентации на индивида. Защото той е усвоил част 
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или целия социален опит, който е достъпен за него. Това предполага 

активността на индивида при усвояването на този опит. 

Социализацията е процес, който започва от самото раждане на човека 

и „включва всички форми на усвояване на предметната и духовна среда, 

езика и начините на общуване“ [24, с.111]. Следователно „Първата страна 

на процеса социализация – усвояването на социалния опит – това е 

характеристика на въздействието на човека върху средата чрез неговата 

дейност“ [8, с.338]. 

Социалната реадаптация е един от механизмите на социализацията, 

защото в процеса на реадаптиране индивидът се изправя пред нови 

изисквания, породени от новата социална среда. Това особено важи за 

хронично болните, които в резултат на заболяването са изменили 

физическите и част от личностните си характеристики, променили са се 

ценностите и тяхната йерархия, променило се е възприемането на 

индивида от групата, което поставя личността пред нова жизнена 

ситуация, изискваща съответните познания за нея, за новата група, за 

новите социални роли и т.н. Или с други думи, процесът на социалната 

реадаптация се придружава от процеса на социализацията или по-точно 

казано той е немислим без процеса ресоциализация. 

Не трябва да се забравя обаче, че „приспособяването не може да 

обясни социализационният процес, тъй като е двустранен процес и 

предполага активни и организирани въздействия на обществото върху 

индивида“ [24, с. 111]. 
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