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ПАНДЕМИЯ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 

 

Според специалистите във времена на криза човек проявява склонност към 

крайни поведенчески изяви: например препоръката за ограничение на достъп се 

превръща в отнемане на достъпа до услуги, институции и др. Доколкото имам 

нерви да гледам едни и същи физиономии, които приказват публично едни и 

същи глупости или сеят „заразата“ на полуистините и нагнетяват страх и паника 

сред хората, попадам на интервю с полски психиатър, публикувано вчера във в. 

„Жечпосполита“. Чета и си задавам нелицеприятни въпроси. Например: какво се 

случва с българите с психични заболявания? Особено тези по един или друг 

начин отхвърлени от психиатрията и/или обществото; някой в тази страна 

интересува ли се от последиците от наложената продължителна карантина за 

психичното здраве на нацията?; в тези условия как функционират и изобщо 

функционират ли психиатриите? 

Според проф. Бартош Лоза, полски психиатър, сега съществуващите напъни в 

Полша да се затворят психиатриите – нещо, което като че ли се случи почти 

изцяло в България, е резултат от „арогантността, че никой няма да спори, че 

психиатрията е някак не толкова важна“. Нещо подобно се случваше и то съвсем 

до скоро по отношение на ограничаване дейността на здравните заведения (или 

отделения) за инфекциозни болести. И сега здравеопазването се оказва 

неподготвено за връхлитащата пандемия. Не може тази основна за обществото 

система да се управлява, като че ли става дума за „къс юрган“, да се управлява 

само и единствено на пазарна основа.  

В Полша вече има медийна информация за самоубийства на хора, засегнати от 

кризата, предизвикана от пандемията. 

Заслужава да преведе изцяло отговора на проф. Лоза на въпроса, дали 

съществуват изследвания за тежестта на психичните заболявания и 

поведенческите последици от тях, като депресия, самоубийства, мании и др., по 

време на карантина и продължителна пандемия? Ето какво казва специалистът: 

„Днес преминаваме от сигналната фаза към фазата на адаптацията към този 

стрес. Първата фаза работи добре „сама“. Това беше изненадващо, смъртно 

опасно съобщение, на което яростно се противопоставихме, например като 

изкупувахме макароните [в България се изкупи и тоалетната хартия, което стана 

повод за много шеги във ФБ – б.м.-Б.И.] и теглихме пари от банкоматите. В 

сегашната фаза – адаптацията – ще изпращаме по-скоро смешни мемове за 

епидемията или ще пеем като италианците по балконите си [в България 

ръкопляскаме – б.м.-Б.И.]. Никога досега не съм получавал толкова мемове, 

колкото през тези дни; това е отреагиране, форма на управление на опасността. 

Фазата на адаптацията ще продължи дотогава, докато ни стигнат вътрешните 

ресурси. Колкото по-дълго трае фазата на адаптация, толкова повече нашите 

ресурси ще стават по-малко, докато започне фазата на изчерпване. Тогава, 

подобно на първата фаза – сигналната, всички типове реакции отново ще бъдат 
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възможни, както просоциалните, така и антисоциалните. Първоначално ще 

нарастват всички типове страхови разстройства – това се отнася дори за 30% от 

популацията. По това време са възможни и психотични състояния, борба, 

отричане, бягство, например скриване буквално или в преносен смисъл от 

епидемия. След фазата на адаптацията – няколко седмици по-скоро медийна 

зараза и чувство на всемогъщество на общността – все по-разпространени ще 

станат симптомите на обезсърчаване, резигнация, липса на енергия, прегаряне, 

депресивни състояния, но и бунт, дезорганизация, борба, бягство“ [Górski 2020]. 

По мнението на специалистите в тези първи две фази от изключително значение 

са по-скоро решителните и смислени действия, подходящата информационна 

политика, отколкото лекарствата. А точно това като че ли не се случва, особено 

що се отнася до медийната информация. Ние все още сме далеч от осмислянето 

на влиянието на наложената твърде насилствено изолация и карантина върху 

психиката на хората. Какво ще се случи, когато навлезем във фазата на 

изчерпването? 

Поне според мен сме изправени и пред още един потенциален и сериозен 

проблем, независимо дали го осъзнаваме или не. Това са взаимоотношенията 

между поколенията. Как ще се развиват те? На това никой не обръща внимание. 

Като гледам и слушам изказванията на не един специалист, свързани с 

епидемията, в т.ч. и на представителите на кризисния щаб, имам усещането, че 

много съвременни медици са забравили нещо, което е установено може би още 

през 50-те и 60-те години на ХХ век. Става дума за ролята на социалните фактори 

за равнищата на болестност и заболеваемост. Известно е, че социалните фактори 

са:  

1. или причина за възникване, 

2. или основни условия за възникване, 

3. или съпътстващи фактори на редица заболявания [Ивков 1983: 25]. 

И от тази гл.т. обясненията на епидемията, същността и особено и най-вече на 

„поведението“ на вируса от световно признати епидемиолози или 

инфекционисти изглеждат високо професионални, но при опитите им да 

обяснят ситуацията в Северна Италия например, изглеждат понякога – меко 

казано – наивни. Тук голяма позитивна роля биха могли да изиграят 

медицинските антрополози и социолозите на медицината, но в България почти 

отсъстват подобни специалисти, а както се вижда и по света никой не се сеща да 

ги включи в обяснителните схеми.  

Склонен съм да приема мнението на проф. Хинков, на доц. Мангъров, както и 

подобното мнение на не малко световни капацитети по отношение на това, че 

сегашните крути мерки са неефективни и са по-опасни от самата епидемия, от 

влиянието на самия вирус. Склонен съм да приема идеята за т.нар. меки мерки, 

но те изискват адекватна политика и висока здравна култура и здравно 

поведение на лекари и граждани в съответствие с нея и много стриктна 
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гражданска дисциплина, които у нас липсват. Вместо това се шири 

задълбочаване на опазаряването на здравеопазването и безскрупулна спекула с, 

например, предпазващите медицински маски. 

Сегашните крути мерки, предприети от ГЕРБ ми изглеждат като сериозен опит 

да се реанимира бързо и ефективно един покойник – българската държавност, 

която систематично бе убивана в продължение на 30 години. Това, което се 

събужда обаче, ми прилича повече на Франкенщайн, отколкото на демократична 

държава. Силно се опасявам, че проф. С. Бакди може да се окаже прав, когато 

твърди в интервю, разпространено в социалните мрежи, „… че тези мерки са 

саморазрушителни… и ако обществото ги акцептира  и изпълни, това е равно на 

колективно самоубийство” [Интервю]. И ролята на социалните фактори, в т.ч. 

социално-психологически и психологически, на равнището на психичното 

здраве, е твърде голяма, наред с влиянието на икономически, политически, 

осигурителни и др. фактори. Например, никой все още не може да предвиди 

какви ще бъдат отрицателните последици за здравето на хората от негативните 

решения на Народното събрание и правителството да направи някои скромни 

икономически отстъпки на бизнеса, но никакви на гражданите, които са 

заплашени от безработица и тотален фалит. И това върви успоредно с такива 

социални (политически) фактори, като отнемането на възможностите на хората 

да задоволяват основополагащи естествени човешки потребности, пряко 

влияещи върху равнището на психичното им здраве – потребността от движение 

и потребността от социални контакти, защото човек е социално животно. 

*** 

Ще приключа този кратък материал с няколко цитата от интервю с руския 

математик Александър Евсин, на което попаднах тази сутрин. Изказаните 

мнения в него звучат далеч по-логично и адекватно от цялата медийна 

шумотевица и съдържат скрити предупреждения за психичното здраве на всеки 

човек. Дори предпазливото му обяснение за ситуацията в Северна Италия, 

свързано с проблеми с медицинската логистика и управление на 

здравеопазването, звучи нестандартно, но далеч по-приемливо от всичко, което 

съм прочел досега. 

„Безспорно смъртта на всеки човек е трагедия. Но ние говорим за оценка на 

степента на опасност. Само в Русия през 2018 г. са загинали 18 хиляди човека при 

ПТП. Средно по 45 човека на ден. Например по 2 души на час. Но никой не 

трепери от ужас, когато се качва в колата. А заради корона вируса се прекъсват 

авиосъобщенията, армиите отцепват градове, милиарди се харчат за защита от 

един от причинителите на остра респираторна вирусна инфекция… 

Или се е случил действително спонтанен медиен ефект, или това е пресметнат 

план по нагнетяване. Защото падането на пазарите само преди седмица се 

оценява на повече от 4 трилиона долара!“. А от това някой има интерес. Голям 

интерес. 

По-нататък, когато говори за предприеманите мерки, Евсин казва: 



 4 

„Те са логични от гл.т. на масовите комуникации. Макар и това да е 

нерационално по отношение на обективната реалност. Много интересен 

феномен, който трябва, безусловно, внимателно да се изучава. Според мен, това 

действително е епидемия, но не в медицински смисъл, а в комуникационен – 

вирус на паниката. 

… дайте да говорим честно, от страна на обективните данни няма причини за 

толкова рязко ограничение на правата и свободите, на забрани за бизнеса. 

Паническите очаквания, съчетани с прекъсването на дейността на много 

предприятия, могат да бъдат много по-голяма заплаха от заразата. Нарушението 

в доставките на продукти в градовете, безработните, останали без средства за 

съществуване – това съвсем не са илюзорни категории…“[Сажнева 2020]. 

*** 

Давам си ясна сметка за неподредеността в и фрагментарността на изложението. 

Но моята цел тук не е да правя изследвания, а да сигнализирам за безумието, 

което обзема света и което неминуемо ще се отрази върху психичното здраве не 

само на хората, но и на цели народи. Нека не забравяме, че и хората, и обществата 

извличат поуки само от това, което им причинява силни физически и/или 

психически болки. А тук физическата и психичната болка ще имат хронични и 

далеч отиващи негативни последици. 
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