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КОГАТО ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 

ЛЕКАРЯ СИ! 
 

 

 

Бележка. В медицината и здравеопазването има всичко. От най-

доброто, до най-лошото. Това е текст, който разказва как лекарят 

прикрива своето незнание (да не използвам по-груб и по-точен израз), 

„помпайки“ егото си. Днес, четейки книга, подарена ми от самата авторка 

– книга, за която скоро ще пиша, ми хрумна един термин точно за това 

поведение на една част от лекарите в процеса на отношенията лекар-

пациент. Но за всичко това по-късно, някой друг ден. Сега е достатъчно 

да прочетете превода и… уверявам ви, няма да съжалявате. 

Успокояващото е, че не всички лекари са такива. Въпрос на късмет на 

какъв лекар ще попаднете. Но защо в здравеопазването трябва да има 

хазарт? Губещият винаги е пациента. И най-лошото е, че той губи или 

здравето си, или живота си. 

 

*** 

След като се преместих в нов район, се опитвах да намеря възможно най-

скоро ревматолог и лекар за лечение на болката. Никога не съм имала 

толкова тежка борба със здравеопазването, колкото през последните шест 

месеца в новия ми щат. След тримесечно чакане най-накрая успях да 

отида за първи път при моя лекар за лечение на болката. 

Тази среща с лекар беше толкова лоша, че оставих няколко отзива за нея 

онлайн, защото никой друг не трябва да се занимава с това. 

След като попълних няколко страници с документи, които ми изпратиха 

предварително, точно преди срещата ми получих съобщение, че трябва да 

попълня още повече документи онлайн. Прекарах още 45 минути, 

опитвайки се да посоча възможно най-точно датите и часовете, когато се 

е проявил този или онзи симптом, и т.н. 

На срещата, когато влязохме в кабинета, медицинската сестра ме помоли 

отново да отговоря на въпроси за лекарствата ми и диагнозата ми. Малко 
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много, помислих си, но лекарят обикновено чете бележките на 

медицинската сестра, така че реших, че ще си спестя малко време, като 

кажа на сестрата кое как е. 

Сестрата си тръгна и влязоха лекарят и един студент по медицина. 

Д-р М отиде направо до компютъра – дори не ме погледна – и му се 

представи. След това попита за всичките ми лекарства, които приемам, и 

за диагнозата ми. 

Казах: „Наистина ли искате да отговоря отново на този въпрос?“ За първи 

път той наистина ме погледна и ми каза, че ако очаквам да ми помогне 

изобщо, трябва да говоря с него. Той ми каза, че няма никаква 

предварителна информация за мен (въпреки че основният ми лекар има 

същия онлайн форум, така че може да види цялата вече съставена 

информация, ако само погледне. Мързеливият лекар не е добър лекар). 

Започнах да изброявам лекарствата си (пия 12) и да приемам две 

лекарства, когато той ме прекъсна и ми каза как никой човек не трябва да 

приема всички тези лекарства и че така хората предозират. Оплака се, че 

никой добър лекар не би ме сложил на всички тези лекарства, затова 

веднага поиска да ме откаже от всички болкоуспокояващи, особено от 

Золпидем-а. 

Направо се разсмях на това, защото всеки лекар, който си заслужава, би 

трябвало да знае, че Золпидемът е най-разпространеното силно 

лекарство за сън и е бил такъв през 11-те години, в които съм го приемала. 

Опитах се да му кажа, че всъщност това не е болкоуспокояващо 

лекарство, когато той отново ме прекъсна и ми каза, че си познава 

лекарствата. 

Той смени темата, като ме помоли да кажа колко ме боли от 1 до 10. Казах 

му, че нивото на болката ми е 10. Той започна да изнася лекция за това 

как нивата на болка на лекарите са различни от тези на повечето хора и 

че 1 означава, че си щастлив и добре, а 10, че крещиш и искаш да отидеш 

в болницата. 

Като се има предвид, че в момента бях в инвалидна количка, той 

наистина трябваше да разбере, че през живота си съм преминавал през 

лекцията от 1 до 10 многократно. Отново му казах, че нивото на болката 

ми е 10 (честно казано, през последните шест години ми се искаше да 

крещя и след това да отида в болница заради болката си, но светът не 
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работи така, когато става въпрос за хронична болка). Той погледна 

скептично мен и цялото ми тяло и каза: „Сигурна ли сте?“ Очевидно не 

ми вярваше ни най-малко. 

Казах „да“ с нетърпелив тон. Беше ми дошло до гуша от този глупав лекар 

и особено от това колко малко изглеждаше, че всъщност знае. 

Високомерието му не му вършеше никаква работа, а това, че изричаше 

разни неща, преди да знае миналото ми или дори настоящите ми 

проблеми, го срина много в моята класация. 

Той ми каза, че трябва да спра всички болкоуспокояващи, защото 

очевидно не ми помагат. Наложи се да го прекъсна, за да му кажа, че ако 

болката ми в момента е на ниво 10, то те очевидно вършат някаква 

работа, и че ако ме лиши от болкоуспокояващите, то мислите ми за 

самоубийство ще станат още по-реални. 

В този момент бях в кабинета на лекаря едва от пет минути и вече знаех, 

че той няма как да бъде моят лекар и че никога не искам да се върна. 

Много добре знаех, че съм приключила и съм готова да си тръгна. 

Има много малко неща в живота ми, за които съжалявам, но повечето от 

тях са свързани с това, че не съм си тръгвала от лекарски кабинет, където 

лекарят се държи ужасно с мен. 

Осъзнах, че не искам тази среща с лекаря да е поредната, за която 

съжалявам. Обърнах се към баща ми, за да го помоля да ме изкара от 

стаята. Баща ми не ме чу, защото се опитваше да слуша какво казва 

лекарят, така че се наложи да го кажа отново. 

- Татко, искам да си тръгна веднага. 

Баща ми отново не ме чу и в този момент докторът спря да говори. В 

стаята беше тихо и всички чакаха да говоря (най-накрая), затова реших 

да си го позволя и да кажа силно и ясно: 

- Татко, искам да си тръгна веднага. 

Лекарят ме попита защо искам да си тръгна, когато той се опитва да ми 

помогне, и че не може да ми помогне, ако не работя с него, и защо искам 

да си тръгна? 

Накрая се обърнах към него и казах:  

- Вие не ме слушате! 

Той каза: - да, слушам те, слушам всяка твоя дума. 
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Видях как студентката по медицина, която беше най-близо до мен, 

поклати глава, не, че не ме слуша. Но, разбира се, тя беше студентка по 

медицина, така че не можеше да се изкаже и да го поправи, дори и да 

беше съгласна с мен. 

Докато обяснявах как ме прекъсва, той отново ме прекъсна - което 

всъщност е много иронично - и ми каза, че просто не искам да слушам. Че 

харесвам болкоуспокояващите, които приемам, и не искам той да е прав. 

Той отново започна да изнася лекция за опасностите от предозиране и 

лекарства. 

Прекъснах лекцията му, за да кажа, че вече знам това и че приемам това 

лекарство вече 11 години и не съм имала случай, в който да съм 

предозирала или да ми се е наложило да отида в болница, така че знам 

какво правя. Именно тук започнах да плача. 

След това заговори, че не знам какво правя, че трябва да ми помогне и че 

не е добре за тялото ми да приема всички тези болкоуспокояващи. 

В този момент бях останала в стаята толкова дълго, защото чаках баща ми 

да ме изведе, но той не ставаше да ми помогне, а и никой друг не ставаше. 

Вече нямах търпение да се разправям с този глупав лекар, така че го 

игнорирах напълно и направих всичко възможно да се изнеса от малката 

стая. 

Докато се изнасях със сълзи на очи, докторът ми изкрещя:  

- Няма начин да намерите друг по-добър лекар от мен, който да ви 

помогне! 

Една част от мен наистина искаше да му каже, че не е добър лекар и че 

през целия ми живот, в който съм ходила на лекари, той е най-лошият, 

при когото съм била. 

Но повече от това ми се искаше да изляза от стаята и да си спестя тази 

напразно изразходвана енергия. Имам нужда от лекари, които знаят кое 

лекарство какво е, и най-вече от лекари, които ще ме изслушат, защото 

това е моят живот, моето пропиляно време, енергия и пари. 

Също така не ми трябва лекар, който е толкова самонадеян, че не иска да 

признае, че не знае нещо, и който не отделя време да се запознае с 

миналото ми, защото това ще ни помогне да спестим още повече време с 

всички „лекарства“, които вече съм опитала. Той дори не се опита да 
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научи за операцията ми за реконструкция на талията, с която наистина 

започна това пътуване към болката. 

Оглеждайки се за други прегледи на лекари, поне половината от статиите 

бяха за това как лекарят не слуша, бил е невероятно груб и се е държал 

така, сякаш пациентите са били най-лошите наркомани на 

болкоуспокояващи. Да! Чудя се колко ли други пациенти са си тръгнали 

по време на срещата. Като се има предвид колко развълнуван беше той от 

моето напускане, съм почти сигурна, че съм първият пациент, който 

някога е имал и който наистина си е тръгнал по време на срещата, а 

вероятно и един от малкото, които са му казали, че не ги слуша - особено 

когато го наблюдава студент по медицина. 

Успокоявам се с това знание. 

Защо да е прекалено да поискаш лекар, който наистина иска да помогне? 
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