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МЕДИЦИНСКА ЕТИКА:  

ПОРОЧНИЯТ КРЪГ НА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕТО И 

БЕЗРАЗЛИЧИЕТО.  

ЗА ОТНОШЕНИЯТА ЛЕКАР-ПАЦИЕНТ 

 

 

 

Въпросите, свързани с медицинската етика, са въпроси и за 

качеството на оказваната медицинска помощ. И тази констатация е 

валидна за всяка една система на здравеопазване по света. 

Днес отношенията лекар-пациент са „минирани“ най-малко от два важни 

социални феномена: от една страна лекарите просто не знаят как да общуват с 

пациентите, а от друга страна, много пациенти навлизат в т.нар. потребителски 

екстремизъм. „Аз съм дълбоко уверена, че потребителския екстремизъм на 

пациентите в отношението им към лекарите, се роди тогава, когато медицината 

бе въведена в сферата на услугите, а лекарят стана доставчик на услуги“ – смята 

ръководителката на руската организация „Съюз на женските сили“ Наталия 

Урмацких.  

Потребителският екстремизъм на пациентите може да се дефинира по 

следния начин. Поведение на потребителите на здравни услуги (пациентите), 

целящо получаване на определена изгода, манипулирайки и злоупотребявайки 

с правата си на пациенти с користна цел.  

Често това поведение се проявява под формата на завишени изисквания, 

предявявани безапелационно и грубо, а едни от крайните форми на пациентския 

екстремизъм са нападения над медици, изпълняващи служебния си дълг. 

Основна и крайно негативна последица от опазареното здравеопазване и 

пациентския екстремизъм, е свеждането на лекаря до ролята на обслужващ 

персонал, на слуга.  

Днес, когато стане дума за медицина и/или здравеопазване в съзнанието на 

човек възниква разделението на обществото на две социални категории: лекари 

и пациенти. И всяка една от тях има своя представа за медицинската етика. И до 

сега не са малко лекарите в бившите социалистически страни, които 

предпочитат да не казват на пациента и неговите родственици цялата истина.  

Хронично болните, често не само те, не могат да получат отговори на въпросите 

си, свързани с назначенията, методите на лечение и прогнозите. Така пациентът 

се чувства изоставен сам с болестта си, в самотата си може да преживява страшни 

мигове, да гради измислени сценарии, в т.ч. да си поставя тежки и застрашаващи 

живота му диагнози, за което в действителност няма никакви аргументи. 

Изправя се пред твърде сериозни избори, свързани с начините на лечение и 

медицинска рехабилитация. 
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А понякога е необходимо твърде малко. 

 

Просто да хванеш пациента за ръка 

Истината, смята д-р Василий Купрейчик, е важен инструмент в работата на 

лекаря. „Обект на истината е детайлното описание на диагнозата, болестта, 

методите на лечение, прогнозите“. 

Когато пациентът и неговите роднини получат информация за страшна 

диагноза, изпадат в различни състояния и преживяват спектър от негативни 

емоции. Често в наратива им се промъкват такива описания на преживяванията 

им: „животът се разпада“, „няма никаква перспектива“, „страшно е“, „няма да се 

справя“ – нормални човешки страхове. 

Експертът отбелязва значимостта на запазването на емпатията от страна на 

лекаря и развитието на навиците да общува. „Истината, облечена в правилните 

думи, започва да работи за връзката лекар-пациент, като поражда общи цели, 

обща енергия, насочена към постигането им – това е добра основа в борбата с 

болестта“. 

Заместник главния лекар на болницата за ветерани № 2 д-р Александър 

Морозов, разказва за четири модела взаимоотношения между лекар и пациент: 

(1) инженерен модел – лекарят вижда в пациента само патология, която 

трябва да лекува,  

(2) пасторски модел – лекарят е „баща“, пациентът „подопечен“ и „син“, 

(3) колегиален модел – лекарят и пациентът работят заедно и  

(4) договорен модел – доминира взаимното уважение и доверие.  

Според експертите последните два модела са най-предпочитани в съвременната 

парадигма на здравеопазване. 

Според психиатърът д-р Андрей Хованов пасторския модел на общуване все още 

е актуален: „В медицината не са редки ситуациите, когато пациентът не е в 

състояние да взима отговорни решения. Онкоболните, когато чуват за първи път 

диагнозата си, се чувстват объркани и се намират в уязвима позиция. Такъв човек 

има необходимост от подкрепа и помощ, иска някой да го хване за ръка и да го 

успокои. Когато се премине този стадий и лекарят е убеден, че пациентът се е 

успокоил и си е възвърнал способността да разсъждава нормално, може да се 

включи колегиалния модел“. 

 

Плюсовете на комуникацията 

„В САЩ са провели любопитно изследване с участието на хирурзи-ортопеди и 

техните пациенти – разказва д-р А. Хованов. – И едните, и другите били 

помолени да оценят ефективността на комуникацията в процеса на приема. 75% 

от лекарите отговорили, че ефективно са комуникирали с пациентите. Тази 

гледна точка са споделили едва 21% от пациентите. Т.е. доброто мнение на 

лекарите за техните комуникационни навици е преувеличено“. 
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Д-р Хованов споменава и за резултати от други изследвания, според които 

степента на съгласие на пациента с лекаря значително се коригира с 

подобряването на неговото състояние. „Колкото по-голямо е усещането на 

пациента за контрол над ситуацията, толкова по-добре понася болката, по-бързо 

се възстановява, по-голяма е физическата му активност. В изследванията се 

отбелязва също, че при ефективна комуникация с пациентите лекарите изпитват 

повече удовлетвореност от работата си и по-малко „прегарят“ професионално“. 

Според експерта ефективността на комуникацията намалява под въздействието 

на множество фактори и преди всичко – натовареността на лекарите. „Моята 

майка е лекар в един от провинциалните центрове – разказва Андрей Хованов. – 

Ежедневно пред кабинета й е тълпа, хората идват от всички областни села и 

махали. Според регламента за един пациент лекарят трябва да отдели не повече 

от 15 минути. За това време трябва да успее да се запознаят, да свали анамнезата, 

да изслуша оплакванията, да постави диагнозата, да разкаже за нея, да направи 

назначения и да се убеди, че човекът ги е разбрал правилно. Това, разбира се е 

нереално, но хората, занимаващи се с организация на здравеопазването имат 

някакви илюзии в тази посока“. 

 

Страшните думи 

Създателката на групата „Ракът е излечим“ Олга Бадсон посочва ярки истории, 

свидетелстващи за това, че лекарите от първичните звена вместо помощ и 

подкрепа често казват страшни и нерядко съвършено необосновани думи. 

„Ординаторката каза: „ще преживее четири месеца“; „Областният онколог каза: 

„Защо сте дошли при нас? Ние това не го лекуваме“ – и къде да вървим не знаем“; 

„Върнахме се в областния център с назначена в Москва химиотерапия, областния 

лекар, виждайки предписанието, каза: „Имате неблагоприятна прогноза“; „В 

отговор на молбата за да даде полагащото се по закон направление за безплатно 

КТ, лекарят отговорил: „Лекували сте се в Москва? Е, продължавайте“; „В отговор  

на консултация с чуждестранни специалисти млада лекарка казала: „Ако 

продължавате така активно да се съветвате с американските лекари, ще откажем 

да Ви лекуваме“ – всичко това са реални истории на пациенти, обърнали за 

помощ към групата. 

Не е необходимо да ходим чак до Русия, достатъчно е човек да следи групите за 

подкрепа в социалните мрежи и ще се сблъска със подобни истории и сред 

българските пациенти. Бездушието и безразличието е по-добър и по-ефективен 

убиец и от рака. 

 

Възрастните не са ли важни? 

Директорът на фонда за помощ на възрастните „Жив“ Виктория Агаджанова 

разказва, че сътрудниците на фонда често заместват лекарите в някои техни 

функции, разказвайки на пациента за неговото заболяване, методите на лечение 
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и прогнозите. Често това се случва поради това, че медиците не умеят или не 

желаят да говорят за това с пациентите си. (Подобна ситуация често се 

наблюдава във фейсбук групата на ОПРЗБ). 

„Случва се към нас да се обърне човек, който казва, че скоро ще умре от рак. А по 

документи има втори стадий и добри прогнози. Оказва се, че „лекарят на приема 

е казал много страшни думи, аз нищо не разбрах, но направих извода, че ще 

умра”. Къде е проблема тук? Лекарят не е пожелал да обясни или болния не е 

поискал да слуша? – коментира случая д-р Виктория Агаджанова и си спомня 

още една ярка история – писмо от пациентка за това, че има „рак на ръката“, 

оказало се – липом (вид доброкачествен тумор – б.м.-Б.И.). Пациентката не си 

направила труда да разбере нещо за диагнозата си, нито да попита лекаря, нито 

да потърси информация в интернет, а чувайки думата „липом”, сама направила 

извода, че има рак“. 

Често на сътрудниците на фонда им се налага да се борят и с определено 

безпокойство не само с от страна на донорите, но и на лекарите, защото 

„възрастните не са за жалене“. „Тях често не ги жалят, те не са красиви, небрежно 

облечени са, мръсни, без определено местожителство. Често казват: той сам си е 

виновен – пил е, пушил е, карал е с бясна скорост. Да, виновен е, но това не е 

повод да му се откаже помощ“ – коментира ситуацията д-р Виктория 

Агаджанова. 

*** 

Етиката и деонтологията (наука за дълга и отговорността на човека за неговото 

поведение – б.м.-Б.И.) в медицинските висши училища днес се изучава на 

остатъчен принцип, а медицината се развива доста интензивно, 

университетските програми бързо се насищат с нови стандарти, методи за 

диагностика и лечение и студентите се опитват да научат всичко това. Етиката и 

деонтологията често се смятат от самите университети за еклектични курсове1. 

И тази „остатъчност“ е забележима не само по отношение към пациентите, но и 

към колегите. Пациентите много често чуват пренебрежителни забележки по 

отношение на колеги лекари, особено от провинцията, а такива изказвания 

подкопават авторитета на лекаря в очите на пациента. Те задействат порочния 

кръг, при който пациентът се отнася с пренебрежение към лекаря, а лекарят към 

пациента. От това най-често губят и двете страни. 

 

 

                                                           
1 Еклектика (гр. εκλέγω, избирам, отбирам) се нарича подход към мисленето, при който човек 
не се придържа изцяло към едни и същи парадигми или заключения, а взема предвид различни 
теории, за да добие изчерпателна представа за някой феномен или за да приложи дадена теория. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0
%BA%D0%B0 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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