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БИЗНЕС versus МЕДИЦИНА 
 

 

Бележка на преводача. Преведох този материал не защото е 

изключително полезен – в него се засягат важни, но не най-важните 

проблеми, пораждани от взаимоотношенията между бизнес и медицина, 

а защото той отразява появата на един важен процес: дебатът, 

публичният дебат за взаимоотношенията бизнес – медицина и за 

последиците за пациентите от тези взаимоотношения. Всъщност 

анализът на тези последици почти липсва от (вероятно) дебата и 

преведения материал. В него липсва гледната точка на пациента – онзи 

субект, който осмисля съществуването на медицината изобщо. 

По същество този дебат не е нов. Но в България той е почти затворен. 

Нещо повече, доминьон в сферата на здравеопазването е именно 

икономическата печалба. Именно парите определят каква медицина и 

какво здравеопазване ще получават хората.  

 

*** 

Сесията „Бизнесът и медицината“ на конгреса „Здравни 

предизвикателства“ предизвика разгорещена дискусия за това 

дали медицината е бизнес или не трябва да бъде такава. В 

дискусия „за“ и „против“ свои аргументи изказаха Адам Х. 

Пустелник, главен изпълнителен директор на AhProfit Sp. z o.o., 

и професор Ян Дулава, заместник-ректор по науката в 

Медицинския университет в Силезия. 

 

Както посочи Адам Х. Пустелник, разходите за здравеопазване в световен 

мащаб възлизат на 10,4% от световния БВП, което означава повече от 8,3 

трилиона долара. 

„ ─ Това означава, че имаме работа с най-голямата индустрия в света. 

Този мащаб на дейност налага появата на пазарно и бизнес поведение. 

Освен това този пазар се разраства много бързо. Според оценките на 

Deloitte през 2018 г. той ще достигне 9,3 трилиона долара“ – каза 

ораторът. 
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При това той подчерта, че тези разходи са разпределени много 

неравномерно. Цели 42% от световната сума за здравеопазване се 

изразходва от САЩ. Ако се вземе предвид БВП, американците 

изразходват 16,2% от БВП за здравеопазване. За сравнение, те харчат 

само 4,3% за въоръжение.  

„ ─ Тъй като става дума за най-голямата сума пари, които са на пазара, 

тази област трябва да бъде подчинена на икономически, бизнес процеси. 

Тя трябва да предизвика интереса на големите предприятия, но също 

така и на средните и по-малките предприятия, които виждат възможност 

за печелене на пари“ – подчертава главният изпълнителен директор на 

AhProfit.  

 

Конкуренцията е здравословна 

Според експерта бизнесът в медицината трябва да се разбира като 

организиране на пазара на здравеопазването, обхващайки го в известни 

рамки. В него трябва да има конкуренция, а един добре разбран бизнес 

осигурява мотивация за това иновациите да бъдат внедрявани възможно 

най-бързо. 

„ ─ Максимизиране на печалбата може да звучи лошо, но от друга страна, 

не може да се изгуби гледната точка на клиента – пациент. Регулираният 

пазар е свързан и с прозрачно и разбираемо финансиране, намаляване на 

сивия и черния пазар (там, където има здрав пазар, те не съществуват) и 

глобализация на услугите. Според мен няма да отблъснем бизнеса от 

медицината“ – заключи Пустелник. 

Професор Ян Дулава, заместник-ректор по науката на Шльонския 

медицински университет, се спря в речта си на разликите между 

медицината и бизнеса. Той подчерта, че е важно да се започне с 

постигането на съгласие относно понятията. 

„ ─ Какво е това медицина? Това е науката за здравето, болестите и 

лечението, но също така и изкуството да се диагностицират болестите, да 

се лекуват болните и да се предотвратяват заболяванията. Какво е това 

бизнес? Търговско предприятие или предприятие за услуги, носещо 

печалба“ – каза професор Дулава 

Той подчерта, че „противно на това, което някои хора си 

мислят, медицината не е изкуството да се печели от 



[3] 
 

страховете от смъртта и болестите“. Той също така сравнява 

целите на медицината и бизнеса. В случая с бизнеса това е да се 

реализира печалба от дейността. Целите на медицината са да поддържа 

или възстановява здравето и да облекчава страданието. 

„ ─ Съгласен съм, че правилата на бизнес процесите могат да се използват 

в медицината. Предлагам медицината да се дефинира като бизнес 

процес, организирано използване на информация и ресурси за 

осигуряване на най-доброто ниво на здраве за индивида и обществото, 

включително превенция на болестите, лечение на болните и облекчаване 

на страданията“ – допълни проф. Дулава. 

 

Мотивациите са различни 

Той също така посочи, че и бизнесът, и медицината създават някаква 

стойност, но подчерта, че мотивацията им е различна. „Мотивацията и 

насоката на производителите на потребителски стоки не е да задоволяват 

потребностите на клиентите, а да ги държат в състояние на постоянно 

неудовлетворение. В същото време бдителността на лекаря трябва да се 

състои в разпознаване и съобщаване на реалните рискове за здравето", 

каза проф. Ян Дулава. 

Той добавя, че бизнесът е етично аморален. „Нека подчертая – не 

неморален, а стоящ извън морала, морално неутрален! Медицината, 

от друга страна, трябва да се съобразява с етичния ред, да 

отговаря на въпроса кое е правилно, кое е грешно и кое е дълг“ 

– каза професорът. 

Той подчерта, че условието за съществуването на медицината 

е да се освободи от върховенството на икономическата 

печалба или да се предефинира понятието за печалба. 

„Печалба може да нарече възстановяване на здравето и 

мисленето в категории, различни от икономическите, т.е. 

възстановяване на човечността“, заключи заместник-ректорът по 

науката на ШМУ1.  

                                                           
1 Тук авторът на тези думи използва много интересна игра на думи. На полски език 
думата печалба е zysk. От своя страна думата odZYSKanie означава възстановяване на. 
Така понятието „печалба“ в медицината придобива коренно различни смислови 
измерения и се насочва срещу дехуманизацията й, към която я тласка икономическата 
печалба.– бел.прев. 
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Медицината не е perpetuum mobile 

Д-р Марек Балицки, бивш министър на здравето, като се позова на 

изказването на г-н Адам Х. Пустелник, посочи, че здравните грижи се 

ползват най-често от хора над 65-годишна възраст. „Като се вземат 

предвид доходите на тази група – особено размерът на пенсиите – частта 

от населението с най-големи потребности е с най-малка покупателна 

способност да посрещне тези потребности сама. Това означава, че е 

необходима публична система, а ако тя е публична, от нашата 

конституция следва, че тя е универсална и справедлива“, каза д-р 

Балицки. 

Доминика Крупа, експерт от фондация „Леслав А. Пага“, посочи, че 

медицината, определена като наука и изкуство, не може да бъде 

поставена в същата рамка, в която разглеждаме бизнеса, но... 

„ ─ Пренебрегваме факта, че бизнесът може да бъде изкуство, че освен 

печалба той има и мисия. Освен че създава потребности, възниква само 

там, където нещо липсва. Медицината, като област, която функционира в 

света на парите, трябва да се разглежда като бизнес. Има места в 

медицината, където бизнесът е твърде много и твърде малко. Ролята на 

държавата като регулатор изглежда е да криволичи между тези 

крайности, да не вреди на никого, а да се развива, да взема най-доброто 

от бизнеса и най-доброто от медицината“, каза Доминика Крупа. 

Според д-р Кшищов Курек, член на борда на директорите по 

медицинските въпроси в Lux Med Sp. z o.o., медицината не е вечно 

движеща се машина и не може да съществува без финансиране. 

„ ─ Всяко финансиране на медицински услуги ще финансира ситуацията, 

а не връзката между търсенето и предлагането. Невъзможно е да се 

отговори на всички потребности. Винаги ще има избор, а с него и 

морални и етични аспекти. Застаряваме, демографската ситуация е 

неблагоприятна. Потребностите на здравния пазар в Полша и в световен 

мащаб само ще се увеличават“ – отбеляза Кшищоф Курек. 

„ ─ Колко дълбока ще трябва да бъде промяната в съществуващата 

структура на предоставяне на медицински услуги, колко значително ще 

трябва да се увеличат бюджетните разходи, за да се постигне целта и да се 
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отговори на медицинските потребности, като се избегне темата за 

печалбата?“ – попита той. 

 

Бизнесът е този, който трябва да служи на 

медицината 

Професор Мариуш Стасиолек, научен секретар и ръководител на 

катедрата по неврология в Полския здравен институт „Майка“ в Лудж, 

обясни, че като ръководител на катедрата по детска неврология, 

разполагащ със сложни медицински и диагностични техники в работата 

си, той оценява ролята на бизнеса в медицината. 

„ ─ В същото време ежедневно страдам от намесата на бизнеса в 

медицината, защото е все по-трудно да лекуваш пациент, обременен от 

икономически съображения, които се намесват в диагностичния и 

терапевтичния процес. Когато говорим за това дали маршируваме заедно 

или поотделно, ние маршируваме заедно с бизнеса, но основната ни цел е 

благосъстоянието на пациента. В този поход обаче бизнесът трябва да 

служи на медицината, а не медицината на бизнеса“ – изтъква професор 

Стасиолек. 

Бартош Садовски, председател на управителния съвет на 

„Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowy Ustroń SA“, което е част от медицинската 

група AHP, заяви, че днес то е най-големият доставчик на 

рехабилитационни услуги в Полша. 

„ ─ Всеки ден при нас се рехабилитират 1 500 души и се извършват 6 000 

рехабилитационни процедури. Това нямаше да е възможно без парите. 

Без факта, че AHP е реализирала печалба за себе си, която ѝ е позволила 

да изкупи Ustroń Spa и да инвестира в него 70 млн. злоти. Нека не правим 

така, че за един бизнесмен да е важна само печалбата, че сме 

безсърдечни“ – призова президентът Садовски. 

 

Печалбата не означава само финансови резултати 

Д-р Малгожата Галонжка-Соботка, директор на Института по управление 

на здравеопазването към Университета „Лазарски“, която модерираше 

тази сесия, посочи, че си струва да се предефинира понятието „печалба“. 
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„ ─ Прекалено опростяваме, като го разглеждаме само като финансов 

резултат. В крайна сметка институциите със стопанска цел и тези с 

нестопанска цел работят за добавена стойност. Медицината не работи във 

вакуум“ – подчерта тя. „Тя е съпроводена от процес на организация, 

логистика. Самата медицина би се превърнала само в изкуство, ако не се 

придружава от процеси, свързани с организацията. След 25 години 

трансформация трябва да помислим отново какво искаме от системата на 

здравеопазването", заключи д-р Галонжка-Соботка. 

Преводът е направен по: Gubała, К. (2016) Biznes czy medycyna. W: 

Rynek zdrowia z 10 maja. https://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-

Zdrowia/Biznes-czy-medycyna,161743.html 

Бележка и превод от полски език: 

проф. дсн Божидар Ивков 

 


