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ПАЦИЕНТЪТ СЕ ТРЕТИРА КАТО РАЗВАЛЕН МЕХАНИЗЪМ, 

КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПОПРАВЕН ОТ МЕХАНИКА НА ТЯЛОТО 

 

 

 

„Пациентът започна да бъде третиран като случай на болест, 

като развален механизъм, с който лекарят трябва да се оправя“ 

– казва д-р Станислав Максимович (Stanisław Maksymowicz), 

лектор в Катедрата по психология и обществени науки в отдела 

по медицина и науки за здравето във Варминско-Мазурския 

университет в Олшчин, експерт на Нова конфедерация и на 

Ягелонския клуб за здраве.  

 

Промените в следвоенната и особено в съвременната модерна медицина, 

доведоха до нейната дълбока и всестранна технизация и до фокусиране на 

вниманието върху разгърнатата картина на болестта, като почти изцяло се 

загърбва или забравя социалния контекст, в който живее болният човек. 

Възникнаха много тесни лекарски специалности1, а също и необикновено 

рафинирани лекарства и терапии. Но някъде около всичко това изчезна 

ключовият елемент на медицината – пациентът. Той започна да се третира 

като болестен случай, като развален/повреден механизъм, с който трябва 

да се оправя лекарят/механикът на тялото. С други думи, холистичната 

медицина и лекарите „холистици“ почти изчезнаха. Към това се добави и 

опазаряването на здравеопазването и медицината: лекарят и 

здравното заведение се превърнаха в едноличен търговец и 

търговско дружество, здравната грижата бе заменена от здравни 

услуги, а здравето от ценност сама по себе си, се превърна в 

стока. 

Така се стигна до дехуманизация на съвременната медицина и днес не 

малко лекари призовават към нейната (ре)хуманизация. 

 

 

 

 

                                                           
1 Тук ми се струва уместно да напомня мисълта на Бърнард Шоу: „Тясната специализация в 
широкия смисъл на думата е широка идиотизация в тесния смисъл на думата“. Виж: 
https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%91%D
1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%83 
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Здравето е продукт на обществото 

Този проблем, който социолозите наричаме биомедицински модел, много 

добре е описан от британския лекар Томас МакКоен (Thomas McKeown). 

Според него напълно погрешно е да се създава и да се практикува 

медицина по отношение на основите на здравето, която се 

основава на убеждението, че защитата срещу болестите и 

ефектите от лечението зависят само от „вътрешната намеса“ в 

тялото, третирано като машина. Това „ослепява“ медицината за други 

важни детерминанти на здравето: влиянието на средата, 

индивидуалното и груповото поведение, културата, политиката, 

харизмата, модата и др. А все пак голяма част от това, което влияе върху 

и оформя здравето, е продукт на обществото. 

Една от най-важните последици от дехуманизацията на медицината, е 

оформилата се огромна дистанция между пациента и медицинският 

персонал. Особено добре видима в мрачните зали на психиатриите. 

Болезнено описана дори от Павел Решка в „Малките богове”2. 

 

 

                                                           
2 Решка се опитва да отговори на въпроса, защо лекарите не виждат в теб човека? Известният 
полски журналист надниква зад кулисите на болницата. Започва работа като санитар и това, 
което чува и вижда го поразява. Безразличието към страданието е всеобхватно. Виж: Reszka, P. 
(2017) Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy. Wydawnictwo Czerwone i czarne, Warszawa. 
Книгата има и продължение: „Как умират поляците“. 
През миналата година в Русия бе публикувана книгата на руската изследователка Ана Клепикова 
„Сигурно съм глупак“. Това е антропологично и етнографско изследване, поднесено под формата 
на роман. В него изследователката разказва за живота на децата с увреждания в дом за такива 
деца, като този живот е описан от гледната точка на външния човек, но и едновременно с това 
вътрешен, приел да бъде доброволец в такъв дом. Книгата бе приета много топло и предизвика 
огромен интерес. Виж: Анна Клепикова. Наверно я дурак. СПб.: Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 2018. 
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Биомедицнският модел3 се превърна в отрицание на медицината, която 

трябва да лекува хората. Той доведе и до нарастване на проблемите, които 

започнаха да генерират все повече разходи, свързани с погрешно 

поставяните диагнози, с грешки в лечението, неспазване на 

предписанията на лекаря (загуба на доверие) или избягване на контакти с 

лекарите.  

 

 

Хуманизация на медицината 

Реакция и отговор на тези проблеми е медицината, ориентирана към 

пациента, или пациентът в центъра на грижата, и движението за 

хуманизация на медицината. Те са по-рационални, отколкото изглежда на 

пръв поглед. Защото помагайки за сближаването на пациентите и 

лекарите и поставянето на първите в центъра, се решават проблемите с 

професионалното прегаряне на медицинския персонал и лекарските 

грешки. А както показват изследванията, науката, чрез т.нар. меки 

компетенции на лекарите, т.е. комуникация, емпатия и 

разбирането на широкия психологически и социален контекст 

на лечението, водят до намаляване на лекарските грешки и редуцират 

професионалното прегаряне. Това води до пестене на средства. Ефектът е 

не само по-здрави пациенти, но и по-добро качество на живот и работа за 

лекарите, както и повече пари в системата. 

В материала на „Пазар на здравето“, който представям тук, се задава 

въпроса: „в каква степен нашата система е пропациентска, какви 

решения имат такъв характер и какви не“? Тези въпроси са 

абсолютно актуални и за нашата, българската здравеопазна система. 

Подобно на полската система, независимо какво е записано 

Конституцията на България и в различните здравни стратегии, в публично 

налаганите идеологеми, българската здравна система на практика 

изобщо не е реформирана по посока на поставяне на пациента в 

центъра на грижата, а образованието на лекарите и цялата 

структура на здравеопазването не са насочени към изграждане 

на позитивни релации лекар-пациент и на поставянето на 

                                                           
3 Подробно за този модел виж: 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. 
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пациента в центъра на грижата. В центъра на всичко е печалбата 

и икономическата ефективност. 

 

 

Да започнем с образованието 

„Начинът на договаряне на услугите, основани на икономическа сметка, 

липсата на координация на процеса на лечение от различни специалисти, 

огромната бюрокрация или въобще затруднения достъп до здравни 

услуги, които са последица от недофинансирането на здравеопазването, 

много успешно затрудняват (или направо правят невъзможно – б.м.-Б.И.) 

изграждането на медицина, концентрирана към пациента. Което, за 

съжаление, връща в системата опашките от заболели граждани и все по-

огорчени служители“. Сакаш е писано за българското здравеопазване. 

Според специалистите промените трябва да започнат още от 

образователния процес, като се акцентира върху усвояването на 

споменатите меки компетенции. Трябва да се въведат по примера на 

„западните“ университети комплексни програми за науките за 

комуникацията. Едва тогава съществува шанс дори въпреки липсата на 

адекватно финансиране, лекарят и останалия медицински персонал да 

бъдат в състояние поне правилно да взаимодействат с пациента, който – 

съжалявам, че трябва да казвам толкова елементарни неща – е 

единствената причина и смисъл от съществуването цялата система на 

здравеопазване. А от тук вече има само крачка до изграждането на 

пропациентски институции на здравето. 

 

 
 



 5 

Тук огромна роля има и обучението на пациентите и в тази посока много 

важни партньори могат да бъдат пациентските организации. 

 

 

Източник: RR/RZ (2019) Pacjenta traktuje się jak zepsuty mechanizm, który 

naprawi mechanik ciała. W: Rynek Zdrowia z 05 kwietnia 2019 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenta-traktuje-sie-jak-

zepsuty-mechanizm-ktory-naprawi-mechanik-ciala,193611,14.html 

 

доц. д-р Божидар Ивков 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenta-traktuje-sie-jak-zepsuty-mechanizm-ktory-naprawi-mechanik-ciala,193611,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenta-traktuje-sie-jak-zepsuty-mechanizm-ktory-naprawi-mechanik-ciala,193611,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenta-traktuje-sie-jak-zepsuty-mechanizm-ktory-naprawi-mechanik-ciala,193611,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pacjenta-traktuje-sie-jak-zepsuty-mechanizm-ktory-naprawi-mechanik-ciala,193611,14.html

