
ЯТРОГЕНИЯ 

 

След приключване на работата по поредната книга, чийто авторски 

колектив имам честа да ръководя, най-сетне намирам време за 

четене. Но имам проблем - книгите, с които разполагам излъчват 

досада и скука и нямам желание да се потапям отново в техните 

светове, които не ми носят радост, а само интелектуално 

раздразнение. Поглеждам библиотеката си и от там ненатрапливо и 

скромно ме подканя да посегна към нея една книга, със синя 

корица. „Ятрогенията” на проф. Никола Шипковенски
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. Купих я 

наскоро, но още не бях я чел. Усмихнах се, извадих я от лавицата 

и... вълшебството се случи. Онова сливане между автор и читател 

сякаш бе чакало само мига на отваряне на първата страница. 

Завладя ме още от първите редове, от първите оценки за книгата, 

направени преди десетилетия за българския учен от световни 

светила в медицината. „Ето това наистина е повод да се гордея, че 

съм българин” – мисля си аз. „Успехът на един български учен”. 

Това, което пише проф. Никола Шипковенски се е превърнало в 

моя житейска и професионална “философия”, изстрадана от 

горчивия опит на човек с хронично инвалидизиращо заболяване и 

едновременно с това на човек, изследовател на процесите и 

явленията протичащи в сложния социален феномен инвалидност. 

Разбира се, думите и идеите на проф. Шиковенски са далеч по-

систематизирани, обосновани и изложени на достъпен език.   

Пожелавам си приятно четене и се заемам да навлизам в света на 

големия учен и ятрогенията. Позволявам си да препоръчам тази 

книга на всеки лекар, медицинска сестра, кинезитерапевт,  изобщо 

на всеки специалист, който има досег с изкуството да се лекува. 
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Това е книга и за всеки човек, принуден да изпълнява ролята на 

“пациент”. А за тези, които нямат възможност да си купят книгата, 

ще публикувам на моята ФБ-страница някои от най-впечатлилите 

ме текстове от нея. 

Приятно четене. 

„Със съзнанието, че наред с физическите лекарят може да причини 

и психични увреждания, пред мен възникна задачата основно и 

задълбочено да информирам лекарите и студентите по медицина за 

появата и профилактиката на ятрогенни увреждания и да насоча 

също вниманието им към вузможностите за положително влияние 

върху болни чрез определено в най-широкия смисъл на думата 

психотерапевтично поведение. Ако успеем да изпълним със 

съдържание разбирането за психичните и соматичните опасности 

от грешни диагнози, плашещи прогнозу и водещи до инвалидност 

терапии и така да спестим на болния ненужната тежка участ, то 

тази книга определено ще се впише в принципите на лекарската 

етика”.  

„Лечителското изкуство... може да постигне своите цели, ако 

профилактиката се основава на причинно-следствената теория за 

заболяванията, а терапията стимулира всички защитни сили на 

организма и волята на пациента да се възстанови”.  

„... пет извода: 

► Всички хора трябва да бъдат предпазвани от болести. 

► Соматичното и душевното оздравяване на пациента да се 

постига възможно най-бързо и цялостно. 

► Лекарите са длъжни да облекчават страданието и болката на 

пациента, да го окуражават да превъзмогва страховете си и така 

отчаянието да се превръща в надежда. 

► Лекарите трябва да правят всичко възможно заболяването на 

пациента да не става хронично и да не доведе до осакатяването му . 



► Лекарите трябва да се стремят да отдалечават смъртта до 

естествените граници на продължителността на живота . 

Ако тези фундаментални условия бъдат пренебрегнати в който и 

да е момент от периода на общуване между лечителите и 

пациентите, обърнали се към тях с доверие, медицината става 

антимедицина, а лекарят – антилекар”.  

проф. дсн Божидар Ивков 

 


