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МИСЛИ И ПРОЗРЕНИЯ НА ДВАМА ВЕЛИКИ ЛЕКАРИ: 

НИКОЛАЙ АМОСОВ И АНДЖЕЙ ШЧЕКЛИК 

 

Винаги съм смятал, че големите, великите лекари, са хора, които са 

надарени с много теоретически и практични знания, както и че са силно 

обладани от способностите:  

(а) да разчупват образователните рамки, с които е „вкостенено“ 

мисленето им;  

(б) да слушат и да разбират разказа на болния за неговите страдания;  

(в) да изпитват състрадание и да разбират притесненията на болния.  

Тук ви предлагам един сравнително кратък материал, изграден от две 

относително самостоятелни, но взаимосвързани части. За какво става 

дума, ще разберете ако го прочетете. Силно се надявам, че времето за 

запознаване с текста няма да бъде изгубено. 

 

*** 

Скоро попаднах на кратък текст за 

известния руски кардиохирург 

Николай Амосов и неговите 

прозрения и откровения за 

медицината ме поразиха дълбоко. 

Поразиха ме със своята истинност, 

откровенност и смелост да ги 

произнесеш. Ето ги тези простички истини с мои кратки коментари. 

● Медицината умее да лекува болести, но болните стават 

все повече с всяка година. Или както се казва в един известен 

афоризъм „Медицината е напреднала толкова много, че днес 

практически няма здрав човек“; 

● Лекарите са ослепели от вярата си в могъществото на 

таблетките. И затова голяма заслуга имат фармацевтичните 

компании, политиците, които насърчават опазаряването на 

здравеопазването, както и ние, болните и пациентите, благодарение на 

нашето незнание, невежество, когнитивен мързел и сляпа вяра в 

авторитетите, най-често фалшиви.  
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● Страхувайте се да не попаднете в плен на лекарите! Само 

този, който е бил в такъв плен и все пак е успял да се изскубне от него 

може да разбере тази максима. 

● Медицината е насочена към болестта, а не към здравето. В 

нея цари пълно неверие в защитните сили на организма. Ето 

това е „златният“ продукт на биомедицинския модел на болестта и на 

медицината, основана на доказателства. Човекът е нищо, болестта – 

всичко.  

● Съветите: по-малко се движете, почивайте повече, по-

добре се хранете по време на болест, противоречат на 

природата на човека. Движението, мускулната активност 

и частичния глад ще му помогмат да оздравее и да не 

боледува. Разбира се, има състояния при които тези съвети не работят 

много добре, но все пак… все пак1.  

 

*** 

Ще продължа и ще 

завърша с няколко цитата 

от книгата на големия 

полски лекар и философ 

на медицината проф. 

Анджей Шчеклик 

„Безсмъртие“2. 

 

 

 

 

„За щастие, медицината учи нас, лекарите да бъдем скромни. 
Нашите грешки не могат да бъдат забравени. И ако вярваме, че 
поради нашите грешки по-малко хора вървят по земята, това е 

 
1 Източник: https://realogos.com/ne-nuzhno-nadeyatsya-na-mediczinu-bojtes-popast-v-
plen-k-
vracham/?fbclid=IwAR3VD2GNQ723bZkccVEkytH1m0bsUPZoRbCaw3uysSGFtUl_xHVO4i
vJpwY 
2 Szczeklik, Andrzej (2012) Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny. Wydawnictwo 
„Znak”, Kraków. (Безсмъртие. Прометеевият сън на медицината). Това е третата част от 
трилогията на проф. Шчеклик. 
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защото ни помага случайност, късмет, понякога почти чудо. 
Разбира се, никой от нас не би искал да се лекува при лекар, 
който чака само чудеса. Но в широк смисъл, както пише 
Джоузеф Конрад, в света ни очакват тайни и чудеса. И добавя, 
че те почти оправдават концепцията за живот в страната на 
чудесата. 
Медицината носи в себе си пространство за чудеса. Всички ги 
чакаме, когато ни сполети сериозно заболяване. Ако тогава 
лекарят не ни даде вяра, ние я търсим при лечител. Тълпата от 
болни хора в продължение на хилядолетия се притиска в някой, 
като Клайв Харис, тълпа, потопена в отчаяние. „Освен телесните 
неразположения, тя носи тайно оплакване, че не е обичана“… 

Как иначе щяхме да живеем, ако някой ни обичаше! – казва 
поетът. Лечителят носи мир, пробужда вярата, обединявайки 
света, спасява го със знак на обич, чувство на любов. Когато 
лекарят не знае за това, забравя или не е в състояние да го 
направи, започва да се проявява втора тенденция в медицината, 
винаги преплетена с рационалната тенденция – магията. (с. 45-
46) 

 

*** 

„Това било чиста магия – система, основана върху всемогъществото на 

словото. Думите, за да действат, трябвало да бъдат произнесени…“ (с. 70).  

 

Когато лекарят разбере и осъзнае 

силата на словото, на правилните думи, 

произнесени в подходящия момент по 

най-добрия начин, той ще разбере и 

осъзнае, че самият той е лекарство за 

пациента си. Понякога – най-доброто 

лекарство. 

И тъй като по никакъв начин не мога да 

бъда обвинен в омраза към лекарите и 

тотално отричане на съвременната 

медицина, както и от огромно уважение 

към моята лична лекарка, към няколко 

ендокринолози, имунолози, ортопеди, 

ревматолози и невролози, ще ви подаря един обширен цитат от книгата 

на Шчеклик, който е пропит с огромна болка и горчивина, но и с много 
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голямо уважение към лекарите и всички медици, които са преди всичко 

Човеци. Цитат, в който има и не малко оптимизъм и надежда. 

Но преди това ми се иска, и ще го направя, да ви подаря една мисъл от 

един друг лекар, публикувана в друга книга: 

 

„… в някакъв момент по време на 2400-годишното пътуване от 
остров Кос в древна Гърция до съвременните болници, където 
медицината се поддържа от науката и технологиите, пътищата 
на пациентите и лекарите са се разминали. И двете групи днес 
имат различни очаквания и цели. В началото вероятно сме се 
разминали само с една крачка, макар че пътищата, които сме 
избрали, със сигурност са били постлани с добри намерения. […] 
От онзи момент ние, лекарите, постепенно сме се отдалечавали 
от нашите пациенти и сега ни разделят светлинни години”3.  

 

А сега обещаният обширен цитат от книгата на А. Шчеклик. 

 

„Лекарите са неизтощими в харченето на чужди пари. Само 
политиците могат да се сравнят с тях, но те губят в 
аргументацията. Защото какъв аргумент може да преодолее 
загрижеността за благополучието на болния човек? Разходите се 
увеличават успоредно с развитието на медицината. Те растат в 
геометрична прогресия. Нови диагностични техники и все по-
добри лекарства чакат, за да усвоят много пари. И неизменно 
успяват. 
Държавата иска да контролира тази – според нея – 
екстравагантност. И тя покрива здравеопазването с паяжината 
на администрацията. Все по-плътна, така че и стотинката да не 
се похарчи без нейния контрол. Паяжината потрепва. Така тя 
укрепва, като се превръща в плътна мрежа, която се стяга 
здраво, а лекарят, все по-оплетен, трябва да оправдава всяка 
своя стъпка и движение, всеки похарчен лев. Той прекарва 
часове в попълване на формуляри, отчети и доклади. Времето, 
което има за болния, намалява. Понякога вместо разговор той 
предлага на пациента въпросник с въпроси за неговото 
здравословно състояние. Това наранява пациента и той отчита 
липсата на контакт с лекаря като основно оплакване от 
здравната система в страни, където тя наистина е на най-високо 
ниво. И така съвременната медицина се отдалечава от тази, 
чийто фундаменти е полагал Хипократ. И ако днес Хипократ ни 

 
3 Newman, D. H. (2010) Cień Hipokratesa. Tajemnice domu medycyny, przeł. M. Borowski, 
Wydawnictwo „Znak“, Kraków, s. 5. 
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види нас, лекарите, не би разпознал в нас свои ученици; ще 
открие, че те практикуват различно изкуство. 
В болна система самият лекар започва да боледува. Болестта му 
в Европа, САЩ и Австралия се нарича „прегаряне“ и 
„катастрофален морален колапс“ в Япония. Като всяко 
заболяване и тя има симптоми: емоционално изтощение, 
затъпяване на личността (деперсонализация) и намалено 
чувство за лична успеваемост. Според различни оценки от 25% 
до 60% от лекарите страдат от това заболяване. Думата 
„прегаряне“ – според мнозина – е евфемизъм, криещ по-
дълбока криза, каквато е загубата на смисъла на работата, 
загубата на идеали. На ежедневен език се говори за 
дехуманизирана, технократична медицина, управлявана от 
икономика. „Прегаряне“ е „пропастта между това, което са 
хората и това, което трябва да правят“, това е „ерозия на 
човешката душа“. 
Дълбокото разочарование (подобно на изблиците на радост) е 
вградено в медицинската професия. Аз лично го изпитах по 
време на черната серия в интензивното отделение. На сутринта 
болничното легло, до което прекарахме седмици, беше празно. 
И все пак бяхме с нея предната вечер, настройвайки 
респиратора, който поддържаше белите й дробове. Пациент с 
инфаркт, доведен два дни по-рано, не оцеля. В същия ден 
почина шестнадесетгодишно момиче, чието присъствие 
усещахме, въпреки че беше в безсъзнание от един месец. 
Внезапно кървене от съседката й – след втората трансплантация 
на костен мозък поради левкемия – не можа да бъде спряно. 
Тогава младите медицински сестри, винаги живи и усмихнати, 
започват да обикалят из отделението угаснали. Някои имат 
сълзи в очите. Лекарите гледат неподвижно право пред себе си. 
В такъв момент трябва да са заедно. Да се разговаря. Да се 
запали искрица надежда в себе си, да се разпръсне в екипа така, 
че да повярва и отново да се изправи на крака, в пълна 
готовност. 
Но „прегарянето“ все пак е нещо друго – хронично състояние, 
независимо от неуспеха на лечението. Някой може да попита: 
причината не е ли в самите лекари? Сигурни ли са, че са 
попаднали правилно на този път, избрали са тази професия, 
родени ли са за нея? Кой тогава – да попитаме – трябва да 
следва медицина? От сто години съществува възгледът, 
категорично изразен от Виктор Вон, един от основателите на 
Американската медицинска асоциация (AMA): „Никой не е готов 
да учи медицина, доколкото не са му познати и не е добре 
запознат с принципите на химията, физиката и биологията. Без 
тях всичко, което блести в медицината, е просто суеверие и 
измама“. Няма доказателства за това! Разбира се, трудно е да си 
представим лекар, който не е запознат с основите на 
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естествените науки. Но те не са решаващи за това дали някой ще 
бъде добър или дори изключителен лекар и ще има успех в 
практиката си. За това са необходими комуникативни умения, 
състрадание, емпатия.  
Лекарят трябва да има желание и възможност да изслушва 
болния. Да се отвори към този, който е подложен на особения 
натиск на самотата. Да бъде смирен, да не налага властни 
понятия за болестта. В трудни ситуации да посегне към тайните 
на изкуството, за да установи нишка на разбирателство, да 
открие връзките, свързващи двама души. Това отношение, тези 
умения, подкрепени от внимателен физически преглед и опит в 
диференцирането на протеанските симптоми на заболяването, 
формират основите на медицинското изкуство. Как да 
предвидим дали дремят заложби от тези характеристики в 
гимназиста или в завършилия гимназия? Със сигурност не по 
оценките по химия или физика. Ще ги разкрият ли 
психологическите тестове? Съмнително е, но тези тестове поне 
ще надхвърлят наученото в училище, когато се опитват да 
уловят мимолетните неща. Въпросът е, че науката (и нейните 
дисциплини, като физика, химия и биология) изучава 
повтарящи се, а не индивидуални процеси, които са домейн на 
медицинското изкуство. Може би психологическите опити за 
проникване в душата ще кажат на кандидата дали да тръгне по 
пътя, за да се срещне с „тихото изкуство“, както го е нарекъл 
Вергилий. За тази среща – според него – тръгва този, който, без 
да обръща внимание на шепота на славата, иска да вземе 
лечебната сила на медицината и да я завладее. 
Възникнаха нови трудности по пътя към „тихото изкуство”. 
Медицината стана твърде скъпа. Лавината от разходи се поема 
от здравеопазването. Много по-богатите страни от Полша имат 
проблем с това. Системите се провалят. (…) Такива разходи 
взривяват бюджета. Бизнес идеологията започва да прониква в 
медицината. На сцената се качиха политици, администратори и 
счетоводители. „Приоритетите са изместени, количеството 
замени качеството, моралът спада, цинизмът надделя“, пише 
главният редактор на The Lancet преди десет години. Оттогава 
положението не се е подобрило. Какво може да се направи, за да 
се избегне пълен срив, който мнозина пророкуват?  
Първо, намаляване броя на препоръчваните изследвания. Всеки 
пети човек в САЩ е имал компютърна томография през 
годината! Това е резултат от дефанзивната медицина: лекарят, 
страхувайки се от преследване от страна на пациента за 
професионално недоглеждане, се застрахова по всички 
възможни начини. Но и у нас, където този вид медицинска 
практика не е широко разпространена, се очакват множество 
изследвания от самите пациенти. (…) 
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Ето защо трябва да се инвестира в лекари, които могат да вземат 
решение, без да правят всички скъпи анализи веднага и да не 
прибягват до помощта на тесни специалисти. Това не е лесно, 
като се има предвид фрагментацията на медицината. Деветото 
издание на Международната класификация на болестите, 
изготвена от СЗО, изброява тринадесет хиляди различни 
заболявания, състояния и наранявания – с други думи, 
тринадесет хиляди „различни начини, по които телата ни могат 
да откажат да се подчиняват“. За тяхното лечение имаме шест 
хиляди лекарства и четири хиляди процедури (вътрешни и 
хирургични), всяка от които е белязана с различия и 
индивидуални опасности. Тези числа илюстрират сложността на 
съвременната медицина. Разбира се, необходима е 
специализация на университетско ниво, в изследователски и 
лечебни центрове. Никой не би искал сърцето му да бъде 
оперирано от хирург, който ежедневно работи с разширени вени 
и хернии, а между другото и със сърцето. От друга страна, 
цялото е повече от сбора на неговите части. Човешкото тяло не е 
нарязана торта. Пример би бил интернист, често засенчен от 
множество специалисти днес. Интернистът е като диригент на 
симфоничен оркестър, а специалистите са инструменталисти. 
Диригентът не свири ежедневно на цигулка или фагот, не тегли 
лъка си по дебелите струни на контрабаса, нито свири на 
английския рог. Но той много добре знае какво могат да правят 
тези инструменти, познава способностите им отвътре и прави 
всичко, за да ги накара да свирят хармонично. 
В близко бъдеще мощните сили на съвременната електроника 
ще бъдат привлечени в подкрепа на решението на лекаря. 
Пациентът ще дойде на посещение при лекаря с електронно 
здравно досие. Цялата му медицинска история, от раждането 
нататък, ще бъде на „чип“ като кредитна карта. Там също ще 
има информация за лечение, точна индивидуална програма за 
пациента, препоръчана въз основа на подробен анализ на 
потребностите на неговото тяло. Това не е лесен въпрос. Не само 
по технически, но и по етични причини. Например как да се 
реши дали и до каква степен самият пациент може да повлияе 
на информацията, записана в картата. Да я променя? Или може 
би да скрива част от нея? Но ентусиастите изтъкват шумния 
аргумент: с тази система бюджетът на САЩ ще реализира 
спестявания от деветнадесет милиарда долара всяка година! 
Електрониката също ще определя лекарите. Вече днес те все по-
често бъркат в джобовете си за смартфон, който им показва 
диагностични алгоритми, препоръки за лечение, дозите на 
лекарствата и техните странични ефекти и т. н. Ще проникнат 
ли в тялото ни мини-сонди? Ще плуват ли миниатюрни 
подводници в кръвния поток, за да ни изпращат сигнали за 
работата на вътрешните органи от най-отдалечените кътчета на 
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тялото? Това може да ни изглежда още далечно, макар че си 
струва да си припомним, че едва ли има места вътре в нас, които 
не биха били претърсени от окото на камера, управлявана от 
лекарска ръка“. (с. 106-111) 

 

*** 

Изглежда се получи не толкова малък, но и на пръв поглед не много 

свързан материал. Но в него има дълбока вътрешна логика, която е 

свързана със сложността на медицината, на здравеопазването и на 

подмолните течения в тези области, които ги управляват и чийто жертви 

са не само пациентите, но и медиците. Логика, която казва на лекарите да 

се вслушват в гласа на лаиците – техните пациенти, а на лаиците да не 

раздават с лека ръка, от висотата на собственото си незнание и 

невежество, негативни оценки, да не лепят лековато и повърхностно 

негативни етикети на лекарите, на хората, които се грижат за здравето 

им.  

И въпреки, че знам, че не един и двама лекари, които, ако изобщо си 

направят труда да прочетат написаното, ще ме наругаят, а други ще ме 

засипят с обиди (както обикновено се случва), само защото не съм лекар и 

нямам право, според тях, да си позволявам подобни писания (дали?), ще 

подмина тези „обяснения в любов“ и ще остана при крехката надежда, че 

все пак съм бил поне малко полезен. И на медиците, и на лаиците – техни 

пациенти. 

проф. дсн Божидар Ивков 


