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• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

„Как да останешжив до края? 
Как можеживотът да не бъде компрометиран? – пише ПиерМарти
/2007/, - Как да се борим, за да не успеят медицината, техниката и

болницата да откраднат на човека болестта и смъртта?“ 



Емоционалната тежест на лекарската 
професия. Последсвия и усложнения.

• Лекарите знаят колко трудно е да се говори с 
пациентите и близките. На тях често им се 
налага да дават информация или да съобщават 
сериозни/лоши диагнози. Защо?

• В този случай какво съобщава лекарят сам на 
себе си?



Емоционалната тежест на лекарската 
професия. Последсвия и усложнения.

• В нашето “модерно” време от лекарите се очаква да 
бъдат асертивни и устойчиви, но - как се очаква да се 
справят те с човешките си чувства на безпомощност или 
несигурност?  Как да “побеждават” в борбата да 
разбират своите собствени чувства, както и тези на 
пациентите си / близките им?

• Никой не си дава сметка, че каквото основание имаме 
да  настояваме лекарите да се справят по-добре в 
ежедневната си комуникация с пациента, такова бихме 
имали да настояваме за намаляване на техния стрес или 
бърн аут на работното място. 



Емоционалната тежест…

• Всички хора се страхуват от лошите новини. 
Лекарите, бидейки хора, също. Те се страхуват 
от въздействието, което уведомяването има 
върху близките, както и върху самите тях,к 
акто и от всичко онова, което техните действия 
или бездействия предизвикват. / Vanier,2013/



Емоционалната тежест…

• Те знаят, че са налице всички шансове 
жестокостта, която се съдържа в съобщението, 
да се обърне срещу тях.

• За близките лекарите стават отговорни за 
нещастието, смъртта или увреждането. В 
древността вестоносците са били убивани, 
когато са донасяли лоши новини.

• Това суеверие няма как да не остави следа.

• Така, притиснати между желанието да избягат и 
задължението да информират, лекарите често 
се налага да се справят с тревогата, че могат да 
се окажат обвиняеми – от близките, ако НЕ 
говорят и от правосъдието, ако ГОВОРЯТ.

• Най-човешкото изкушение в този момент – да 
се отървеш от проблема, по възможно най-
бързия начин.



Разменната монета на 
страданието

• Понякога обаче, подобно бягство е невъзможно.

• Човешкото съзнание функционира на принципа 
на несъзнателната идентификация.

• Всяко наблюдавано страдание ни напомня на 
наше – преживяно или предполагаемо. Това ни 
прави съпричастни, но и ужасени.

• Какво не искаме да мислим и не можем да 
понесем?



Нуждата срещу възпрепятстването 
да я срещнеш

• Трудността да се срещнеш срещу трудността да 
срещнеш себе си, пациента,проблем/а, с 
болката

• Трудността да срещнем пациента представлява 
всъщност същата онази трудност като да 
тръгнем на терапия - трудността да срещнеш 
себе си.



Емоционалната тежест на лекарската професия. 
Последсвия и усложнения.

Какво нещо е да си лекар?

„Нещо“, понякога неясно дори за самия теб, но с две основни измерения – как да 
говориш с пациента по един човешки начин и на един човешки език, който да 
върне способността да се мисли и  да се усеща, да възстанови статута на една 
личност като субект, а не само като обект на грижа и – от друга – как да преминеш 
от враг, през разпознаваем в съмишленик. 

Нещо, което те кара да настояваш, че единствено „инстинкта към нежност“ може 
да отговори адекватно на „инстинкта към жестокост“, защото е насочен към 
търсене на човешки контакт и общуване с другия, което има способност да 
предпазва, да конструира и поддържа онзи нарцисизъм, който носи жизнената 
енергия и усещането в това да те има и да си жив. И когато си пациент, и когато си 
лекар. 

Нещо, което изисква да си насреща, но и  да гарантираш живота.

В много от нещата, които ще се кажат, вероятно ще разпознаете … 
себе си.



• Всички човешки същества се раждат, живеят и умират. 
Изглежда, че знаем това. Изглежда. Всяка година 
рожденият ни ден ни напомня това - това, че сме крайни. 
Затова на него имаме нужда от веселие, внимание и 
подаръци - една малка утеха срещу безкрайната тревога, 
която да ни подпомогне, придружи в това да пре-живеем 
една мисъл, която съпътства целия ни живот. И която 
всъщност го прави възможен - ние имаме край.

• Отношенията на човека с живота и смъртта са сложни. И 
всеки момент, всеки миг, в който събитие или факт ги 
сложат на дневен ред, предизвиква дезорганизация и 
криза.

• Субективното усещане за “живот” е налично у човешкото 
същество дори при тежък травматизъм, свързан  с 
ограничаване на моториката или загуба на част от тялото. 
Изслушванията на наративите, на думите на пациенти, 
говорят, че те страдат, но категорично се усещат живи.

• В човешкия психичен механизъм, казва Долто / Dolto, 
Fr.,1998 /, не съществува представна схема, свързана със 
смъртта.



Пациентът ни среща със 
собственото си/ни страдание…

• Каквото и обучение да е “претърпял” един 
лекар, никой никога не е подготвен да говори 
за Живота или за Смъртта.

• Какво означава да говориш с някого в един от 
най-тежките за него моменти?

• Какво е да бъдеш там?
• Какво се прави пред безпомощността?…



Разменната монета на страданието

• Затова: “Справяне” с негативните чувства – какво е 
справяне и с чии негативни чувства? Може би най-вече 
нашите.

• Да се озовеш между живота и смъртта е винаги особено 
преживяане, което не оставя безразличен 

• “Безнадеждното” може би не е случайно име.



Какво изчерпва емоционалната 
енергия на един лекар?

• Има чувства/няма чувства - по-лесно е да се 
действа ( “как се справяте?”, “С алкохол!”)

• Облекчени сме, че можем говорим, но не можем 
да говорим…

• Нещата, които не могат да бъдат забравени и 
нещата, които не могат да бъдат мислени и 
говорени.



Къде е центърът?

• Писмени данни още от ранната античност 
свидетелстват за мистицизма, религиозността и 
вярата, с които е обгърнат образът на лекаря. 

• Считало се е, че лечителят има магична сила и 
се е налагало Хипократ изрично да отбележи:                              
“Medicus curat, natura senat”/ The doctor treats 
and nature heals

• Хипократ настоява:” Лекарят е само 
придружител. Не той удържа победа над 
болестта, а пациентът, на когото лекарят ще 
покаже неговите собствени сили, идещи от 
природата”

• Добрият лекар, казва той, държи наум времето, 
което трябва на болестта и подкрепя пациента 
си да прави същото. Лекарят помага на 
пациента да се върне към изгубения си баланс.

• Ако лекарят не може да помогне повече със 
своето изкуство и смъртта наближава, тогава 
той се оттегля и остава пациента на грижите на 
жреците.



Дали днес за нас
е възможно

това?
Границите на лечителското изкуство са

били много ясно формулирани и
уважавани.

Днес центърът на изгубения баланс се
измества върху лекаря.



Между истината и надеждата…

• Днес медицината не е отделена от парите.
• Начинът, по който онко-урологът премисля 

полезността на сложни и трудни терапии и 
интервенции, изисква не само разбиране, но и 
чувствителност.

• Кабинетът на лекаря не е конвейрна линия. 
Независимо от парите и натиска на времето. 
Един лекар не може да бъде лекар, ако едното 
му око следи часовника, а другото монитора на 
компютъра.Лекарят е някой, който знае, но 
мисли, чувста и е насреща.



Криза, бърн аут и безнадеждност

• Смъртта като потенциален изход е нещо трудно 
за мислене, провокиращо тревожност, 
нетърпимост или гняв. 

• Смъртта обективно БИ ТРЯБВАЛО да е и не е 
страшна. Не може да бъде страшна, поради 
факта, че тя съпътства цялото ни съществуване 
и в определен смисъл го прави възможно, но 
ние фактически никога не се срещаме пряко с 
нея. Въпреки това обаче, тъй като човешката 
психика “работи” на принципа на 
класифицирането и съотнасянето към предишен 
опит, да се озовеш на границата между живота 
и смъртта е нещо, от което всички искат да 
избягат.



Как сме се озовали там?

• Призвание, вдъхновение, интерес, щастието да помагаш

• Онези, на които искаме да приличаме

• Собствените ни мечти, фантазии и илюзии

• Инвестираните усилия



На какво се надяваме? На 
общуването с другите. 

• Много важно е за смъртта да се говори, когато 
се чувстваме застрашени от нея.

• Много е важно за нея да се говори наравно със 
съществуването на живота.

• Затова, когато някой преживява или говори 
около смъртта – така, както впрочем и около 
живота – той трябва да бъде слушан. 
Независимо какво мислим за това.

• Не да бъде окуражаван да потъва в безплодно 
страдание, а да бъде придружен в него.



Тежестта и спасението на 
личните отговори

• За да можем да говорим 
спокойно с другите, 
трябва да се научим да 
говорим спокойно …със 
себе си




