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„Разходосъобразно“ лечение по 

наръчник, контролирано от 

Мегаорган!!! 
 

 

 

Марияна Димитрова 

 

А сега да видим какво е туй нещо...?  

И така, да приемем, че пациентът „Х“, има определена диагноза и бива 

лекуван с „разходосъобразния“ медикамент, включен в наръчника за 

съответната болест. До тук не звучи страшно, но все пак е малко объркващо. 

Ами ако същия този пациент има и придружаващи заболявания... Тогава в 

наръчника какво ли ще пише? Ами, ако „разходосъобразните“ медикаменти за 

комплекса от заболявания се противопоставят като действие при съвместна 

употреба?  

 

Да се смея ли , да се ядосвам ли, да плача 

ли... Кажете, кое е правилното чувство в случая?  

Как може да поставяш Медицинките науки в 

„РАМКА“?  

Как може непрекъснато да лимитираш 

възможностите за диагностика и лечение и да 

очакваш качество!?!  

Как може да превърнеш Медиците в чиновници, като виждаш, че тази 

система е разрушителна и за лекарите, и за пациентите?  

Да, вярно е, че има Лекари и Лекари (търговци и некадърници има и сред 

тях), но защо заради едните ще извиваш ръцете и на отговорните и кадърните?  

До кога администрацията ще властва в Медицината?  

До кога здравето и грижата за пациентите ще е бизнес?  

Много въпроси нали? Няма как да не ги задавам, като от 10г. се боря с тази 

нескопосана система. Система, сееща смърт и ивалидност, защото се 

лекува по протокол и наръчници.  

Клиничната пътека също е наръчник, от който лекаря няма право да 

излиза, въпреки, че се опасява за усложнения и иска да назначи още 

подпомагащи правилната диагностика изследвания, но не може – това го зная 

до болка, защото непрекъснато ми се случва! Имало много грешни диагнози и 
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лечения. Ами ще има след като принудиха лекарите да вписват по-скъпия 

диагностичен план по пътеката, защото от това зависи прихода за отделението 

– сами си направете извода.  

Много пъти съм се ядосвала на лекарите, че само пари са им в съзнанието 

и само за това мислят, но в крайна сметка тази наша Държава през всичките 

години на прехода не измисли начин и алгоритъм, по който да остойностява 

труда им, а реши да ги вкара в коловоза на производствен процес, т.е. 

заработката ще ти определя съдържимото в портмонето. В същото време обаче, 

подигравката с младите кадри и тяхната специализация върви с пълна сила.  

 

 
 

В този ред на мисли 20г. са достатъчни да превърнат голяма част от 

Медиците в търговци, а по- смелите просто да избягат. Страшното обаче, сега 

идва като цунами. Ограничаваме мисленето на лекарите като им даваме още 

лимити и наръчници и чакаме да ни лекуват адекватно и „разходосъобразно“.  

Най-много сменени министри са здравните, какво ли означава това? Нищо 

против способностите нямам на сегашния такъв, но все пак е финансист. Все 

едно да назначим някой виден наш кардиохирург да кажем за финансов 

министър или пък онкохематолог за министър на транспорта. Така ги 

сравнявам аз и смело мисля, че е правилно. Администрираха и политизираха 

система, чиято единствена задача е не да печели, а да се грижи за 

работоспособността на населението, което ще плаща данъци и ще строи 

бъдеще.  

 

И всички тези безумни политики са само, за да 

си оставят пролуки за точене на средства. Щом 

лечебните заведения са ТД, означава , че работещите 

в тях са търговци. Гадничко звучи нали! Няма начин 

да се оправи тази бъркотия.  
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За жалост ще загубим и малкото ни останали отговорни лекари, а младите 

просто са в графа „Бягаши“... 

Медицината е не само наука по учебници. Тя е изкуството да комбинираш 

знания и умения всеки ден и с всеки индивидуален случай да ги надграждаш.  

Медицината не е математика, нито икономика.  

Нямам никаква идея как ще се упражнява същината на леченията с 

наръчници.  

Какъв е смисъла лекарите да ходят по конгреси и семинари, за да се 

обучават и да споделят опит, като ще си имат наръчници.  

В главата ми е такава бъркотия от казуси, през които съм минала и които 

явно още ми предстоят, че просто полудявам.  

Децата с увреждания, както и всички хора с увреждания страдат, защото са 

наказани от същата тази система позволила на лекари и пациенти тарикати да 

намират пролуки и да точат пари за обезщетения. Други дечица чакат 

благоволението на администрацията да им позволи лечение в чужбина. И тук 

Чудовищна Нечовечност и Престъпно безхаберие! Същото се отнася и за тези 

чиновници, от които зависи отпускането на онколекарства, както и на 

биологичните такива, които впрочем може би ще се окажат 

„РазходоНЕсъобразни“ и т.н., и т.н  

Ще се върна на пациента „Х”.  

Та ако този пациент има неблагоразумието да не покаже положителен 

терапевтичен отговор на „РАЗХОДОСЪОБРАЗНИЯ” медикамент, тогава 

„МЕГАОРГАНА” да се обади на Агенция „ПЪТНИКО СВИДЕН” (ясно става 

каква е агенцията ....), за да се резервира час за вечна хоспитализация, която е 

естествения „РАЗХОДОСЪОБРАЗЕН” завършек на клиничната пътека.  

 

 
 

Черногледо ще кажат оптимистите, ама реалистите ще го харесат. 

Мантруванията на всички с розови очила, никога не постъпвали в болница и не 
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изпитали физическа болка, въобще не ме интересуват. Реално нещата в 

Медицината в България са от страшни по- страшни.  

Написано е много за болката, за инвалидността, за отношенията между 

лекар и пациент и за цялата анархична социална картина на здравеопазването. 

Много неща съм прочела и много не съм , но едно знам със сигурност: Човека е 

едно цяло от тяло, дух и енергия. Когато настъпи дисбаланс следва заболяване. 

Дисбалансът може да е предизвикан от много причини, но никога не е само на 

едното ниво. Точно затова Медицината и алтернативите трябва да се движат 

успоредно и да се допълват, защото когато има причина има и следствие и 

обратно.  

Браво на всички „Умни“ КРАТУНИ, които ни ограбиха и нас, и децата, и 

внуците ни!  

Браво и на нас – още по- големите КРАТУНИ, че всеки път си ги избираме!  

Браво и на болните и на здравите!  

Браво на всички ни за робския манталитет, за мазохистичната ни 

търпимост и за вечното ни мълчание!  

Браво на всички участници в цирка наречен България!  

Честита да ни е новата стара гнила система! 

 

 
 


