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ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ  

ВЪРХУ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО1 

 

доц. д-р Божидар Ивков 

 

„Пациентът е експерт по своето здраве, а лекарят – по медицина. 

Затова разговорът между лекаря и болният трябва да се провежда на 

партньорски начала“2 – е апелирал известният полски хирург проф. 

Кшиштоф Биелецки по време на конференцията в Белведере в сряда, 

посветена на влиянието на пациентите върху здравеопазването в 

Полша3*. 

 

В Полша има над 5 300 организации, които са свързани със опазването на 

здравето, в т.ч. около  1 300 за сътрудничество между и със пациенти. Дали този 

значителен брой сдружения, фондации и коалиции влияе върху ефективността 

на техните действия? В България пациентските организации са около 100 или 

малко повече4. 

 

„Самият диалог не означава влияние на пациентите върху 

решенията на политиците“ 

Факт, който се наблюдава в работата на НПО5 в страната от началото на 

промените от 90-те години на ХХ век до днес. 

Според отец Аркадиуш Новак – председател на Института за Права на 

пациентите и здравното образование, „Социалният диалог е фундамент за 

                                                           
1 Източник: Wojciech Kuta (2018) Pacjenci nie walczą z Ministerstwem Zdrowia, ale ze swoją chorobą. 
W: Rynek Zdrowia, z 15 lutego 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-
walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html. Всички цитати в текста, 
освен ако не е посочен друг източник, са от споменатата тук статия.  
2 Тази „философия“, както знаят колегите с които работя по-отблизо, изповядвам от дълги 
години. И тя е родена от опита ми, натрупан от твърде продължителния ми стаж като пациент – 
през месец март тази година ще станат 47 години. Освен всичко друго в тази философия се 
сблъскват двете противоположни позиции: тази на лекаря, експерт в сферата на „disease“ и 
пациентът – експерт в сферата на „illness”. Сблъсъкът на тази плоскост поражда множество 
конфликти на интерпретациите. По тези въпроси виж например: Ивков, Б. (2014) Конфликт на 
интерпретациите в отношенията лекар-пациент. Социолофически и етически импликации. В: Е. 
Маринова, С. Попова (ред.) Европейските етичесни стандарти и българската медицина. 
Сборник статии. БЛС, София, сс. 354-360. 
3 Всички изказвания са направени по време на конференцията „Нищо ново без нас. В търсене на 
модел на успешното влияние на пациентите върху здравеопазването в Полша“, (Варшава, 14 
февруари). Конференцията е била организирана от секцията по здравеопазване при 
Националния съвет за развитие към Президента на Република Полша. 
4 Непълен списък на пациентските организации в България може да се види на адрес: 
http://www.puls.bg/reference/catalog/5/ 
5 НПО – неправителствена организация (NGO – Non Governmental Organization, или ен-джи-о). 
Трябва да се има предвид, че пациентските организации са само един от видовете НПО във всяка 
демократична страна. 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html


 

2 

изграждане на добри релации между пациентските организации и 

органите на държавата“6. Новак смята, че самият факт, че се провеждат 

подобни диалози, не означава, че те имат реално влияние върху 

управляващите.  

По-скоро, според мен, за последните това е поредна PR-кампания, по 

възможност добре рекламирана от „придворните медии. Подобна е ситуацията – 

поне в България – с диалозите, ако въобще ги има, между пациентските 

организации и съсловните организации и сдружения на лекарите. Понякога 

дори тези диалози, какъвто е случая с Българското дружество по ревматология и 

пациентските организации в тази сфера, имат по-скоро формален и показен 

характер, отколкото да служат на интересите на пациентите. За това вина имат и 

част от самите пациентски организации, които често преследват лични цели, а 

не защитават интересите на своите членове и на пациентите с ревматоидни 

заболявания като цяло.  

Аркадиуш Новак е дал примери за активност на пациентите в процеса на 

консултации по отношение на правни актове и в случаите на работа с различни, 

органи, вземащи едно или друго решение – например в процеса на подготовка 

на Националната програма за опазване на психичното здраве или в рамките на 

парламентарните комисии. 

Същевременно изследване на Института за права на пациентите и здравно 

образование, проведено през 2017 г. показва, че поради различни причини много 

пациентски организации не взимат участие в консултациите по нормативните 

документи за опазване на здравето. 

„Около 60% от анкетираните пациентски организации са признали, че често те 

изобщо не знаят, че има обсъждане. Други сдружения са признали, че са знаели 

за тях, но не са имали време да вземат участие в този процес“ - разказва А. Новак. 

И продължава с това, че всеки повод за неучастие на пациентите в едно 

или друго обсъждане, свидетелства за слабости в организацията7. Бих 

добавил, на основата на наблюденията си за България, за целенасочено 

отстраняване от участие на пациентските организации. 

 

Това скрито лобиране ли е за фармацевтичните фирми? 

От друга страна А. Новак е споменал и за причините, поради които вземащите 

решения подхождат с недоверие към някои дейности на пациентските 

                                                           
6 Wojciech Kuta (2018) Pacjenci nie walczą z Ministerstwem Zdrowia, ale ze swoją chorobą. W: Rynek 
Zdrowia, z 15 lutego 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-
Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html. 
7 Виж: Wojciech Kuta (2018) Pacjenci nie walczą z Ministerstwem Zdrowia, ale ze swoją chorobą. W: 
Rynek Zdrowia, z 15 lutego 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-
walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html. 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
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организации. Един от тези поводи е превърналото се вече в „магично 

изказване, че активността на тези организации е скрито лобиране за 

фармацевтични фирми“8. Тази ситуация е добре позната например на 

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания9.  

„Такова твърдение се прави, когато липсват наистина сериозни 

аргументи, за да не се дебатира с пациентските организации. Истина 

е, че те работят с фармацевтичните фирми. И това изобщо не 

удивлява, тъй като тези организации имат затруднен достъп до 

фондове“ – продължава Новак. Бих казал, че нямат никакъв достъп до каквито 

и да било фондове за финансиране на своята дейност и се разчита само на 

дарения, а извършваната работа е изцяло на доброволни начала. Новак 

споменава и още нещо, което е много важно и валидно и за нашата страна: „Това 

сътрудничество с фирмите, обаче, се основава на конкретни грантове, които не 

са свързани с конкретни лекарствени продукти“10. Поне в България 

получаваните – и то доста скромни – грантове са предназначени основно за 

реализации на различни информационни кампании. А когато пациентските 

организации са принудени да се борят за конкретни лекарства, то не е защото 

обслужват интересите на фарма бизнеса, а защото са лишени от свободен достъп 

до съвременно лечение. И ако парафразирам думите на А. Новак, ще кажа, че 

пациентските организации в България не се борят толкова с Министерство на 

здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, а се борят със 

собствените си заболявания и за правото си на достоен живот. Много 

често обаче, те са принудени да се противопоставят на тези две институции не 

                                                           
8 Пак там. 
9 „На 07.03.2016 г. в информационния сайт mediapool.bg беше публикувана статия със заглавие 
„Хапчетата, които задавиха здравната каса“. http://www.mediapool.bg/hapchetata-koito-zadaviha-
zdravnata-kasa-news246331.html. Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в 
България (ОПРЗБ) заявява, че информацията в статията, която касае биологичната терапия и 
борбата за достъп до съвременно лечение на хората с ревматични заболявания, е поднесена 
некоректно и тенденциозно без да е потърсено мнението на пациентските организации, които 
обединяват хората с ревматологични заболявания в България“ – се казва на сайта на ОПРЗБ. В 
отговора си водещата пациентска организация в сферата на ревматологията изрично се 
отбелязва: „Не отговаря на истината и твърдението, че пациентските организации оказват натиск 
върху Националната здравноосигурителна каса, като защитават интересите на техните „донори” 
– фармацевтичните компании. Ръководството и активните членове на ОПРЗБ работят 
ДОБРОВОЛНО и не получават заплащане за осъществяваната дейност. ОПРЗБ не зависи от 
финансиране, отпускано от фармацевтични компании. И няма съмнение чий интерес 
защитава ОПРЗБ, защото правото на нормален живот без болка и запазване на социалната и 
икономическа активност на хората с ревматологични заболявания са нашият единствен 
приоритет“. Целият отговор е достъпен на адрес: 
http://www.revmatologia.org/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/article/%D0%BF%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 
10 Wojciech Kuta (2018) Pacjenci nie walczą z Ministerstwem Zdrowia, ale ze swoją chorobą. W: Rynek 
Zdrowia, z 15 lutego 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-
Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html 

http://www.mediapool.bg/hapchetata-koito-zadaviha-zdravnata-kasa-news246331.html
http://www.mediapool.bg/hapchetata-koito-zadaviha-zdravnata-kasa-news246331.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
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защото обслужват интереси на една или друга фармацевтична компания, а 

защото двете институции са в основата на изтичането на средства не по 

предназначение, от което страдат хората с ревматоидни и други заболявания. 

 

Те правят своето и то с все по-добри резултати 

Според мнението на д-р Малгожата Галонзки-Соботки, директор на Института 

за управление и опазване на здравето в Университета „Лазарски“, много полски 

пациентски организации са много добре подготвени партньори на властта за 

участие във изграждането на системата на здравеопазване.  

Ева Борек, председател на фондация „Ние, Пациентите“, обръща внимание, че 

НПО не по своя вина остават в покрайнините на процесите на вземане на 

решения. „От изследванията, проведени през 2016 г. се вижда, че те 

твърде късно са информирани или изобщо не са информирани за 

планираните законодателни дейности. Те трябва да имат време за 

подготовка за участие в консултациите, защото често правния език е 

много труден. Документите изискват точен, отнемащ време анализ“11 

– смята Е. Борек. 

От скромния опит, който имам в тази сфера, съм стигнал до убеждението, че 

държавната администрация и политиците, когато искат да прикрият норма, 

създавана във вреда на пациентите, прибягват до подобни административни 

техники за отстраняване на пациентските организации. И ако все пак те успеят 

да реагират адекватно и своевременно, следваща покана просто няма. В първия 

случай се постига двоен ефект: от една страна има покана и съответно диалог, от 

друга страна се прокарват решения, които са в ярко противоречие на интересите 

на пациентите, но обслужват икономическите интереси на определени 

политически и държавни елити. Последиците за хората с дадено заболяване или 

група заболявания нямат никакво значение. 

Е. Борек добавя нещо много важно. На основата на участието й в изследването 

сдруженията са изразили мнението, че е необходим 30 дневен срок за публични 

консултации, своевременно изпращане от страна на законодателя на 

планираните дейности по определени правни актове, a едва след това срещи и 

изслушване на мненията, които трябва да предшестват въвеждането в действие 

на новите правни норми. 

 

 

                                                           
11 Wojciech Kuta (2018) Pacjenci nie walczą z Ministerstwem Zdrowia, ale ze swoją chorobą. W: Rynek 
Zdrowia, z 15 lutego 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-
Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
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По-големият може повече, или да създадем национален Здравен 

Съвет 

Катажина Лисовска от Групата за подкрепа на болните с миелопролиферативни 

неоплазми признава, че – особено по-малките организации и неформалните 

групи – имат потребност от подкрепа, както от страна на медицинските експерти, 

така и от по-големите коалиции, обединяващи много пациентски организации в 

т.нар. организации „чадъри“. Неоспорим факт, който в България обикновено 

рядко проработва. 

„Затова започнахме сътрудничество с Полската коалиция на онкологичните 

пациенти. Неформална група като нашата работи преди всичко с локалните 

социални медии. Важно е това, когато болният се бои да зададе въпрос на лекаря, 

често се обръща към нас – споделя К. Лисовска и добавя: - да се помага на 

болните в движението в системата това е една от най-важните задачи 

на пациентските организации“12. 

Подобно мнение изказва и Кристина Вехман от Полския съюз на пациентите. 

„Ще вървим заедно в болестта“13 – казваме на болните. 

 

Полският министър на здравето: без пациентите съществуването на 

министерство на здравето няма смисъл 

Министърът на здравето на Полша – Лукаш Шумовски, който е взел участие в 

конференцията в Белведере, е оповестил, че до месец ще направи публично 

достояние идеята си за национален дебат на тема здраве. 

„Toва няма да бъде една среща, а цял цикъл, в които ключова роля трябва да 

играят пациентите. Точно те трябва да кажат, какво очакват от системата в 

рамките на здравното осигуряване. Без пациентите съществуването на 

Министерство на здравето няма смисъл14“ – е добавил министърът. За 

България това е еретична мисъл, още повече в контекста на всички здравни 

реформи, които бяха правени от кого ли не и в името на кого и какво ли не, само 

не и в интерес на пациентите и техните потребности и интереси. 

Шумовски отбелязва, че е необходима дълготрайна стратегия и насоки за 

развитие на системата на здравеопазването през следващите поне 15-20 години, 

независимо от това кой ще упражнява властта в Полша: „Здравето трябва да 

се изключи от текущите политически спорове“ – казва Шумовски. 

Той е споделил, че големия брой организации на пациенти в Полша има своите 

добри и лоши страни. Признава, че разпръснатостта и децентрализацията на 

                                                           
12 Wojciech Kuta (2018) Pacjenci nie walczą z Ministerstwem Zdrowia, ale ze swoją chorobą. W: Rynek 
Zdrowia, z 15 lutego 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-
Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html 
13 Пак там. 
14 Пак там. 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
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действията помага за достигане на помощта до повече хора в отделните региони 

и населени места. От друга страна МЗ по-лесно разговаря с големите, 

централизирани организации-чадъри. 

„Същевременно известен проблем е това, че в тези най-големи организации 

често действат „професионални пациенти“15. 

Министърът е уверил, че в скоро време ще започне разкриването на регионални 

центрова за психиатрична помощ, което се очаква, както от пациентите, така и 

от самите психиатри.  

 

Ще има ли конгрес на полските пациенти? 

В процеса на дискусията известният полски хирург проф. Кшиштоф Биелецки 

казва: „Малко сън уплашен от факта, че пациентите са създали специфична 

администрация от сдружения, паралелна на публичната администрация. 

Безпокои ме също това, че например диабетиците имат свои организации на 

болните, а също и медицинските сестри или рехабилитаторите. Те трябва да 

работят като една силна организация16“ – апелира проф. Биелецки. 

Едновременно с това той подчертава, че през последните години доверието на 

пациентите в Полша към лекарите е намаляло. „Именно лекарите са армия 

възпитатели. Задължени сме не само да лекуваме, но и да умеем да 

разговаряме с болните! Не всичко може да се превърне в пари. Трябва 

да има партньорски разговори. Защото пациентът е експерт по своето 

здраве, а аз по медицина“17 – казва специалистът. 

В България подобен начин на мислене и говорене рядко може да се срещне в 

лекарското съсловие, но за радост не е изключение. Но както рядко се среща 

подобна менталност в лекарите, така и рядко се срещат пациенти, адекватни на 

ситуацията и на необходимото ниво за партньорски разговор. Това обаче не е 

причина лекарят да доминира тотално над пациента и/или да го разглежда като 

потенциален банкомат. 

Специалистът е апелирал и към лекарското съсловие по време на всеки 

медицински конгрес или конференция да се предвижда сесия с участие на 

пациентска организации. 

Това ми напомня за огромното „уважение“, демонстрирано по време на една от 

редовните конференции на Българското дружество по ревматология с 

международно участие, проведена в Правец преди няколко години. В края на 

програмата се предвиждаше презентация от страна на ОПРЗБ. В залата 

                                                           
15 Пак там. 
16 Wojciech Kuta (2018) Pacjenci nie walczą z Ministerstwem Zdrowia, ale ze swoją chorobą. W: Rynek 
Zdrowia, z 15 lutego 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-
Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html 
17 Пак там. 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
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присъстваха двама лекари – единият по задължение, тъй като беше ръководител 

на организационния комитет, и представителите на две пациентски 

организации.  

„Сред препоръките от нашата конференция заслужава, между другото, да се 

помисли за организирането на Конгрес на полските пациенти. Изглежда 

необходимо и въвеждането на програма за медицинско обучение за 

партньорските релации лекар-пациент18“ – обобщава дискусията в Белведере 

проф. Пиотр Чаудерна, координатор на секцията по опазване на здравето към 

националния комитет за развитие към Президента на Република Полша. 

***** 

Това, което ме мотивира да преразкажа този материал, както и да преведа 

ключови изказвания в него, а също и да споделя свои мисли и наблюдения, беше 

значимостта на поставените въпроси, както и почти идентичната им специфика 

с проблемите на българските пациенти, техните организации и отношенията 

лекар-пациент. Полското здравеопазване се задъхва от проблеми, подобно на 

българското. Но поне в Полша, както се вижда и от материала, има добра воля за 

решаването на проблемите и – най-важно – за въвличане на пациентите като 

активни участници в процесите не само на решаване на наболелите проблеми, 

но и в стратегическите решения по отношение на цялото здравеопазване. 

Тенденции, които в България почти не се забелязват. 

Манкирането19 е една от основните характеристики, както на здравните 

политики, насочени към запазване на статуквото и ужасяващите социални 

неравенства в здравето, така и на това, което според управляващите е „диалог“ 

между граждани и управляващи, между здравни институции и пациенти.  

Ситуацията в сферата на ревматологията е трагична. Нямам информация как е в 

другите сфери на медицината, или поне нямам достатъчно информация. 

Достатъчно е човек да посети ревматологията на „Урвич“, за да види пълната 

анархия в организацията на работа, нескончаемите опашки от пациенти, грубото 

отношение на персонала, мръсните тоалетни, стаите с много легла… А 

ръководителите на тази област от медицината имат поведение към пациентите 

си като към натрапници, досадници и др.п., които си позволяват да нарушават 

божественото спокойствие на печелещите пари „специалисти“. 

Споделял съм с мои приятели, че от 1990 година насам съм ходил при ревматолог 

2 пъти – единият за документ за явяване на ТЕЛК, втория по погрешка. И при 

двата случая лекарите допуснаха грешки – не много сериозни и не фатални, но 

                                                           
18 Wojciech Kuta (2018) Pacjenci nie walczą z Ministerstwem Zdrowia, ale ze swoją chorobą. W: Rynek 
Zdrowia, z 15 lutego 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-
Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html 
19 Манкиране – умишлено избягване на задължения, измъкване, имитация на дейност. 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenci-nie-walcza-z-Ministerstwem-Zdrowia-ale-ze-swoja-choroba,181307,14.html
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все пак грешки, въпреки, че разговаряха с мен. И въпреки, че са имена в 

българската ревматология. 

Лекарят трябва да е наясно с една простичка истина. Преди да се обърне към него 

пациентът взема решение за това дали, кога и защо да се обърне към 

представителя на конвенционалната медицина. Ако се изследват моделите на 

вземане на решения на пациентите за обръщаемост към ревматолог, то 

резултатите едва ли ще бъдат много ласкави за съсловието. 

Заслужава в заключение да напомня две мисли на големия руски лекар и 

специалист Владимир Бехтерев: 

„Всеки знае, какво магическо оздравяващо въздействие може да има 

една утешителна дума от страна на лекаря и, обратното, колко 

убийствено понякога действа на болния суровата, хладна присъда на 

лекаря, не знаещ или не желаещ да знае силата на внушението”. 

„Ако на болния след разговор с лекаря не му става по-леко, то това не 

е лекар”20. 

 

 

                                                           
20 Виж: Ивков, Б. (2013) Лекар и пациент заедно в битката с ревматичните заболявания. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2013/02/06/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80-
%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B5/ 


