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──────────────────────────────────────────────── 

ЗА ГРАНИЦИТЕ НА ВЛАСТТА НА ЛЕКАРЯ НАД ТЯЛОТО НА 
ПАЦИЕНТА 

──────────────────────────────────────────────── 

 

Какви са границите на властта на лекаря над тялото на пациента и как 
болният придобива равни права? Води ли нахлуването на телемедицината и big 
data към дехуманизация и превръщането на болния в набор от цифри? Защо 
фармацевтичната индустрия променя човека още до неговото раждане? Как да 
се държи лекарят под натиска на неолибералните реформи в здравеопазването? 
Тези въпроси се поставяха по време на дискусията в Института по философия 
при РАН, която бе посетена от кореспондент на Indicator.Ru. 

 

Дискусията „Лекарската власт и медицината без човека: след Фуко“ 
протече в рамките на регулярния семинар на сектора по хуманитарни 
експертизи и биоетика при ИФ при РАН. Възниква въпроса: какво 
отношение имат философите към медицината? Може да се отговори така: 
призванието на философа предполага, наред с останалото, поглед върху 
случващото се извън тясната оптика на представителите на конкретните 
професии или институции. Самите медици, практици и учени 
обикновено не са склонни да поставят въпроса за собствената си власт и за 
йерархическите отношения в четириъгълника „лекар — пациент — 
държава — бизнес“. 

 

──────────────────────────────────────────────── 

„Лекарят вече не налага норми, а създава желания в пациента“ 

──────────────────────────────────────────────── 

В медицината има две истини, с тази теза започна своя доклад Полина 
Ханова (МГУ). По-точно, медицинската истина се произвежда в сложно 
съчетание на два, съвършено отделни модела. Първата – истината на 
лекаря - възниква и вътре в професионалната общност, и по поръчка на 
държавата, която формулира изискванията и искането за научна истина. 
От друга страна е истината на пациента: какъв иска да стане в резултат на 
взаимодействието си с медицината? Това могат да бъдат съвършено 
различни неща: избавяне от болката, постигане на определено равнище 
на живот или производителност, накрая, щастие. 

Медицината на XIX-ХХ век, безусловно, се е развивала не само за да спасява 
хора, но и за интересите на държавата. Телата на населението 
принадлежат на националната държава, а тя максимално увеличава 
тяхната производителност. Властите се грижат за човека посредством 

http://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2017/15_02/diskussiya_15_02_iodrobno.pdf


 
2 

 

медицината, но се грижат за него като за микро фабрика. Човекът-
предприятие произвежда стоки (работна сила), влагайки в това ресурсите 
на собственото си тяло и държавата се старае да компенсира тези загуби. 

Тази политическа икономия на живота обаче, като ресурс, който Мишел 
Фуко нарича биополитика, с нейните поликлиники, задължително 
медицинско застраховане, ваксинации, хигиенни стандарти, днес 
постепенно се променя. Ние, подчертава Ханова, съществуваме в 
присъствието на огромна индустрия, която произвежда химически 
препарати, биологически технологии, медицински методи, които не само 
възстановяват функционалността на тялото до въображаемата норма, но 
и му изграждат нов образ. 

 

Диригент на нашата телесност все по-често е фармакологичната 
индустрия. Тя не „ремонтира“ телата, нейната цел е дизайна на телата 
и идентичностите за осигуряване на соите пазарни продажби. Медикът 
не търси и не налага нормите, а създава желания на пациента, 
въображаем идеал на собственото тяло. 

Полина Ханова, аспирант в МГУ 
 

И този процес започва още преди раждането на индивида – с маркетинга 
на хормоните, противозачатъчните хапчета, със съпровождането на 
бременността. А след това с хранителните смеси за бебета, с препарати зая 
корекция на способностите за обучение, с успокоителни, антидепресанти, 
с медикализация на концепцията пол-джендър… И за да не изглежда тази 
мисъл абстрактна, Ханова привежда три примера. В САЩ на учениците, 
които имат проблеми с успеваемостта, им поставят особена диагноза - 
разтройство на концентрацията на вниманието. След това им дават 
тестове и, ако не ги преминат, не ги изпращат в психиатрията, както 
преди, а изписват специални корекционни препарати. И с 
дисциплинарните санкции детето (или неговите родители) ще се сблъскат 
само ако откажат тази терапия. С други думи, в отклонение 
(„слаборазвит“, потенциален престъпник) се е превърнало вече не 
равнището на интелекта, а нежеланието да се приемат препарати, които 
го подобряват. А сега най-интересното: тестовете се коригират всяка 
година, с времето „летвата“ се повишава, повишава се честотата на 
диагностицираните разтройства на вниманието – нараства количеството 
на предписваните препарати. 

Втори пример: прекомерното окосмяване при жените. То се 
диагностицира като заболяване, което може да бъде коригирано с 
хормонални препарати. Но това болест ли е? Идеалът за женско тяло, 
върху което практически няма косми (освен на главата), се поражда и 
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поддържа от киноиндустрията, гланцираните списания, порнографията 
и т.н. А несъответствието с този идеал се превръща в диагноза, която се 
коригира с фармацевтични препарати. 

 

Самата концепция за джендъра (социалния пол за разлика от 
биологическия пол) е възникнала не сред феминистките, не в 
социалните теории, а в фармацевтичната индустрия. Там формирали 
идеята за джендъра, върху която е основана диагнозата джендърна 
дистрофия (когато човек не приема своя пол и решава да го промени, 
хормонално и хирургически). Тази диагноза дава основания на 
пациента да се предоставя хормонална терапия, производителят на 
средства за която е самата тази индустрия, която създава условия за 
поставяне на такава диагноза – затворен цикъл! 

Полина Ханова, аспирант в МГУ 
 

Трети пример: във Великобритания напълно сериозно се развива проект 
за борба с бедността с помощта на антидепресанти. Вие нямате депресия, 
защото сте беден, безработен, нямате образование и бъдеще, а Вие сте 
беден, защото имате депресия. Тази идея се поддържа на държавно 
равнище: човек отива в Бюрото по труда, където му изписват рецепта за 
антидепресанти. Резонно е да се зададе въпроса: какво се диагностицира в 
случая? Болестта, по-точно, отклонението от нормата за здраве се поражда 
от държавата и фармацевтичната индустрия (и други индустрии) не по-
малко, дори повече, отколкото собствено лекарската общност, резюмира 
Ханова. 

 

──────────────────────────────────────────────── 

„Държавата плаща два пъти“ 

──────────────────────────────────────────────── 

От позицията на практик, човек, непосредствено включен в работата в 
руската здравеопазна система, говори Лариса Меншикова (Северен 
държавен медицински университет, Архангелск). Тя очерта класическия 
за пост съветските страни демонтаж на „социалистическата“ медицина: 
монетизация на обезщетенията, преход към еднопосочно финансиране, 
реорганизация на болниците, закриване на слабите здравни заведения и 
съкращаване на персонала. 

Меншикова отбеляза също и конфликта между частния и обществен 
интереси, които държавата се опитва да обедини в системата на 
здравеопазване. Частните медицински фирми, работещи в рамките на 
задължителното здравно застраховане, се занимават основно с 
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диагностика (ултразвукови изследвания, магнитно-резонансна 
томография), при което пациентът с резултатите от тези изследвания 
отива в държавната клиника. Така държавата плаща два пъти: и на 
частника в рамките на задължителното медицинско застраховане, и на 
лекаря за прием (в тарифата са включени и средствата за диагностика). 
Или частните линейки: основните разходи в Архангелск, са за бензин, за 
да достигне в по-отдалечените райони на града. И частните линейки 
отказват да пътуват отвъд пределите на центъра. 

Като още един от източниците на промени (и конфликти) 
изследователката посочи различните модели на отношения лекар и 
пациент. В съветската система на здравеопазване лекарят играе ролята на 
опекун, баща, наставник: той представлява и носи отговорността за 
резултата, пациентът безпрекословно го слуша. Но за младите лекари сега 
по-приемлив е договорния модел: ние се договаряме и оказваме услуги. 
Сред пациентите такова отношение предизвиква протест: възрастен човек 
отива на лекар, той му изписва лекарства, а след това срещу него пишат 
оплакване. Пациентът се възмущава, че с него никой не е поговорил, не му 
е съчувствал и затова лечението не е имало необходимия ефект. 

 

──────────────────────────────────────────────── 

„Всички решения за здравето на пациента, за избора на стратегия за 
лечение, се взимат съвместно от лекаря и болния“ 

──────────────────────────────────────────────── 

Александр Писарев (ИФ РАН) започна своя доклад, очертавайки 
съвременния етап на развитие на медицината, който може да се изрази с 
простата формула: истината за живота – това е смъртта. Изясняването на 
природата на болестта се подчинява на това, какво се случва в 
лабораторията или в анатомичния театър. И такъв преход към 
медицината като наука се е извършил едва в периода между двете 
световни войни. Професор Преображенский от книгата на Булгаков – това 
съвсем не е този лекар, с който сега можем да се срещнем в клиниката. Той 
изгражда отношенията с пациента по съвсем друг начин и, което е още по-
важно, с лабораторията. 

Едновременно с нарастващото затваряне на медицината към науката през 
последните 20-30 години се реализира друг преход – от биополитическа 
към неолиберална власт. Управлението сега се реализира не чрез налагане 
на нещо, а чрез предоставяне на свобода или, по-точно, на избор между 
ограничен набор от алтернативи. Как работи това в сферата на 
здравеопазването? За разлика от СССР, например, властта вече не 
възпитава, забранява и управлява телата, постигайки тяхната чистота и 
здраве, а делегира отговорността за здравето на самите индивиди. От тук 
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и преосмислянето на ролята на пациента: той вече не е пасивен реципиент 
на лечението, а рационален субект, претеглящ своите рискове и загуби. 

На равнище на конкретиката тази трансформация породила движението 
empowerment – „упълномощаване“ на пациента. И това движение само по 
себе си представлява не просто набор от инициативи на някакво 
активисти. Във Великобритания през 2010 година парламентът приел 
White Paper за либерализацията на националното здравеопазване. Ставало 
дума за внедряване на два принципа. Първо, no decision about me without me 
– всички  решения за здравето на пациента, за избора на стратегия за 
лечение се взимат съвместно от лекаря и болния. Втората точка се отнася 
до обратната връзка. Основен критерий за формиране на бюджета на 
лечебните заведения не са каквито да било обективни показатели, а 
удовлетвореността на пациентите, оценявана с обширни анкети. 

Освен това се предписвали множество конкретни мерки. Например, 
лекарите и чиновниците се задължавали активно да помагат на 
пациентите да трупат знания, достатъчни, за да влизат в преговори с 
лекаря, без да го гледа от долу нагоре, и, което е още по-важно, за да има 
готовност винаги за алтернативи на предлагания курс на лечение. Накрая, 
това са програми за работа с групи, с communities. В Русия, между другото, 
има множество интернет-форуми за конкретни болести, там пациентите 
обменят опит, знания за текущи изследвания, за това, кои лекари са 
компетентни, а при кои е по-добре да не се ходи. И във Великобритания 
се предлага с тези общности от болни да се работи като с равни на лекаря 
субекти. За какво е необходимо това? Например, за да се дестигматизират 
някои болести и да се избавят от маргинализация или обществено 
порицание техните носители. 

Но тук възниква интересен момент: смъртта като истина на живота, 
практиката на учените, изследващи „откъсването“ от тялото на тъкани 
като истина за тялото – основа на научната медицина. Сега лекарят, в 
рамките на клиниката работи по-малко с тялото, той е зает не само с 
„ремонта на машините“, с поправката на лошо работещия организъм. 
Лекарят е принуден да влиза в преговори с пациентите, с представителите 
на пациента, със застрахователните организации и при това пресичане на 
различни интереси да намира компромис. 

 

Целта на това, което се случва в клиниката, не е задължително 
корекцията на организма. Това може да бъде подобряване качеството на 
живота (което влиза в противоречие с медицинските показания), и 
поддържане на определен начин на живот и работа поради някакви 
екзистенциални съображения. Лекарят работи не просто с тялото, а в 
мрежа от различни обекти, където влиза и пациентът като тяло, и 
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пациентът като личност, и пациентът като социален субект. И самото 
тяло вече не е биологическо тяло, а тяло като пространство на 
разногласия. 

Александър Писарев 

Младши научен сътрудник в Института по философия на РАН 

 

──────────────────────────────────────────────── 

„Не пациентът получава повече власт в отношенията си с лекаря, а 
върху него се прехвърля издръжката на механизмите за контрол“ 

──────────────────────────────────────────────── 

Докладът на Писарев предизвика богата дискусия. Модераторът на 
дискусията Александър Бикбов обърна внимание на това, че идеалите и 
дори законите, изискващи активно участие на пациента във вземането на 
решения, е едно, а реалната клинична практика – съвсем друго. Дори да 
не се подозира, че новите принципи на empowerment да са параван за 
съкращаване на държавните разходи за здравеопазване, потенциала за 
профанация и обезсмисляне на тези принципи е огромен. Даже в руската 
медицина всички като че ли дават информирано съгласие за лечение: 
лекарят моли да се разпишете в някаква форма, но често не дава да бъде 
прочетена. Т.е. пациентът често дава информирано съгласие без да е 
информиран. 

Но Павел Тищенко (ИФ РАН) изказа още по-радикално мнение, че идеала 
за равнопоставен разговор на лекаря с пациента се размива още преди да 
е започнал. Той обърна внимание на феномен direct-to-consumer medicine 
(„медицина, насочена пряко към потребителя“), в която дори не се 
предполага участието на лекар. Може да се напомни случая с 
американската компании „23 and me“, която имала намерение да продава 
по Интернет генетични тестове, позволявайки на хората да проверят своя 
геном, без да ползват услугите на лекар. И се разразил скандал: 
асоциацията на лекарите чрез съда притиснала компанията, но самата 
тенденция вече не може да бъде спряна. 

В заключителните дискусии се откроиха два процеса, които участниците 
в семинара повече или по-малко единодушно признават за съществени. 
Това са, първо, деперсонализацията, обезличаването на медицината. „В 
Архангелск проведохме анкетиране сред випускниците на медицинските 
висши училища. Мнозинството от тях искат да работят по-далеч от 
пациента. С пациента никой не иска да работи: вербален контакт, 
физически контакт… Всички искат да отидат в ултразвуковата 
диагностика, магнитно-резонансна томография, компютърна 
томография, т.е. да обслужват машината и да дават някакви заключения, 
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които се ценят високо, в т.ч. и в частния сектор“ — отбеляза Лариса 
Меншикова. 

Но „ерозията“ на пациента в полза на безличните данни ще засегне в по-
малка степен и медицинските работници, задълженията на които може да 
поеме изкуствения интелект. Ограничаването на властта на лекаря обаче, 
не е прекрасен сюжет за нарастването на свободата и отговорността на 
пациента, подчерта Бикбов. Неолибералния модел на управление, 
заинтересован от съкращаване на разходите, прехвърля отговорността за 
собствения живот на индивида (с тази позиция също се съгласиха всички 
участници в дискусията). 

Работата на този механизъм добре се вижда в примера за данъчните 
системи. Преди, през XVI-XX век, данъчните сами са „тичали“ и 
научавали, какво и как да одерат от човека. А сега в Европа индивидът сам 
се затваря за няколко дни с купища документи и вписва своите доходи и 
разходи в декларация. Достатъчно е обаче, този индивид да сгреши и 
данъчните органи, които се занимават вече не със събиране на 
плащанията, а с контрол на информацията, да се нахвърлят върху него – 
обиски, съдебни дела, конфискации. 

И последствията от невярното информиране на държавата от индивида за 
собствените му приходи, подлежащи на данъчно облагане, могат да се 
разглеждат като добра метафора за случващото се в медицината. 

 

Пациентът не толкова получава повече власт в отношенията си с лекаря, 
колкото върху него се прехвърля издръжката на механизмите за контрол 
над поведението. Човек взима отговорни решения за своето здраве не 
защото иска повече свобода, а защото тази грижа за собственото здраве 
му е вменена като задължение. 

Александър Бикбов 

Зам. директор на Центъра за съвременна философия и социални науки 
при философскияо факултет на МГУ 

 

 

Превод от руски език доц. д-р Божидар Ивков 

 

 

Преводът е реализиран с любезното съдействие и разрешение на 
интернет сайта „Индикатор“. 
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Преводът е направен по: 

Артем Космарский (2017) Каковы границы власти врача над телом пациента? 
Итоги дискуссии о врачебной власти и медицине без человека. 
https://indicator.ru/article/2017/03/02/kakovy-granicy-vlasti-vracha-nad-
telom-patsienta/ 

 

 


