
Никола Запрянов
Мариана Льочкова

ЗА МЕДИЦИНАТА
Мисли и афоризми

Пловдив, 2011



© Никола Запрянов, Мариана Льочкова, автори
©  ......................, художествено оформление, 2011
© издателство ............, 2011
    ISBN 000000



3

Съдържание

ВъВедение ......................................................................................... 7

ОтзиВ	 .................................................................................................... 8

1.		СъщнОСт,	цел	и	задачи	на	медицината ......................... 10

2.		Обучение ...................................................................................... 24
	 2.1.	Призвание ............................................................................................25
	 2.2.	Школи,	лекции;	учебна	програма,	учебници .....................................26
	 2.3.	Изпити .................................................................................................28
	 2.4.	Преподавател	–	студент .................................................................30
	 2.5.	Квалификация .....................................................................................34

3.		медицинСки	диСциплини .................................................................. 36
	 3.1.	Биологични	основи	на	мeдицината ..................................................36
		 	 3.1.1.	Обща	биология ......................................................................... 36
		 	 3.1.2.	Анатомия ................................................................................... 37
	 	 3.1.3.	Хистология,	цитология	и	ембриология ................................... 39
	 	 3.1.4.	Физиология ................................................................................39
	 	 3.1.5.	Микробиология,			биохимия,	биофизика,	генетика ................. 41
	 3.2.	Спомагателно-диагностични	и	терапевтични	дисциплини.	
	 	 Патологична	анатомия	и	патологична	физиология ....................44
	 	 3.2.1.	Патологична	анатомия ............................................................. 44
	 	 3.2.2.	Патологична	физиология ......................................................... 45
	 	 3.2.3.	Фармакология ...........................................................................46
	 	 3.2.4.	Рентгенология ...........................................................................48
	 	 3.2.5.	Клинична	лаборатория ............................................................. 48
	 	 3.2.6.	Анестезиология .........................................................................50
	 	 3.2.7.	Физиотерапия	(лечебна	физкултура	и	балнеолечение) ........ 53
	 	 3.2.8.	Хематология ..............................................................................55
	 	 3.2.9.	Епидемиология .........................................................................55
	 	 3.2.10.	Медицина	–	техника;	други	фундаментални	дисциплини ... 56
	 	 3.2.11.	Моделиране	на	интелекта ...................................................... 61
	 3.3.	Клинични	дисциплини .........................................................................63
	 	 3.3.1.	Акушерство	и	гинекология ....................................................... 63
	 	 3.3.2.	Вътрешни	болести ....................................................................64
	 	 3.3.3.	Дерматология	и	венерология .................................................. 66
	 	 3.3.4.	Инфекциозни	болести	 ............................................................. 67
	 	 3.3.5.	Ортопедия	и	травматология .................................................... 68
	 	 3.3.6.	Офталмология ..........................................................................70



4

© Никола Запрянов, Мариана Льочкова, автори©  ......................, художествено оформление, 2011© издателство ............, 2011    ISBN 000000

	 	 3.3.7.	Оториноларингология .............................................................. 71
	 	 3.3.8.	Педиатрия .................................................................................72
	 	 3.3.9.	Неврология ................................................................................76
	 	 3.3.10.	Психиатрия	 .............................................................................77
	 	 3.3.11.	Онкология ................................................................................81
	 	 3.3.12.	Фтизиатрия ..............................................................................82
	 	 3.3.13.	Хирургия ..................................................................................83
	 3.4.		Хигиена ...............................................................................................92
	 	 3.4.1.	Същност	и	цели	на	хигиената .................................................. 92
	 	 3.4.2.	Комунална	и	трудова	хигиена .................................................. 95
	 	 3.4.3.	Хигиена	на	храненето............................................................... 96
	 	 3.4.4.	Хигиена	на	детско-юношеската	възраст ................................. 97
	 	 3.4.5.	Изисквания	към	лекаря-хигиенист .......................................... 98
	 3.5.	Военна	медицина	и	военно	санитарно	дело ....................................98
	 3.6.	Съдебна	медицина ............................................................................100
	 3.7.	Стоматология .................................................................................101
	 	 3.7.1.	Стоматологични	специалности .............................................. 102
	 	 3.7.2.	Стоматологична	профилактика	 ............................................ 103
	 	 3.7.3.	Деонтология	в	стоматологията .............................................. 103
	 3.8.	История	на	медицината .................................................................105

4.		за	лекарите ...............................................................................110
	 4.1		 Етика	и	морал ...................................................................................111
	 4.2.		Лекарят	–	същност	и	обществена	значимост ........................... 114
	 4.3.		Професионална	подготовка ...........................................................123
	 4.4.		Морално-волеви	и	други	качества	и	изисквания	към	лекарите ...132
	 4.5.	 Лекар	–	болен ...................................................................................140
	 	 4.5.1.	Авторитет	на	лекаря ...............................................................150
	 	 4.5.2.	Лекарят	като	пациент ............................................................. 153
	 	 4.5.3.	Ятрогения ................................................................................154
	 	 4.5.4.	Лекарски	хонорар ...................................................................155
	 	 4.5.5.	Болният....................................................................................158
	 	 4.5.6.	Смъртта ...................................................................................160
	 4.6.		Лекар	–	лекар ....................................................................................163
	 4.7.		Лекарски	грешки ..............................................................................166
	 4.8.		Професионална	тайна ....................................................................170
	 4.9.		Лекар	–	общество ............................................................................175
	 4.10.	Лекарят	–	учен ...............................................................................179
	 4.11.	Изкуство	и	медицина......................................................................192
	 4.12.	Медицинската	сестра ...................................................................195

5.		за	лекуВанетО ......................................................................... 198
	 5.1.	Общи	принципи .................................................................................199
	 5.2.	Анамнеза	 ...........................................................................................200



5

	 5.3.	Диагноза ............................................................................................202
	 5.4.	Лечение ..............................................................................................208
	 5.5.	Лекарствени	средства	 ...................................................................218
	 5.6.	Психотерапия ...................................................................................221
	 5.7.	Прогностика .....................................................................................225
	 5.8.	Рехабилитация .................................................................................226
	 5.9.	Профилактика ..................................................................................227

6.		ОбщеСтВенО	здраВеОпазВане ......................................... 236
	 6.1.		Организация	и	управление	на	здравеопазването.	
	 	 Социална	медицина .........................................................................237
	 6.2.		Задачи	на	социалмедиците ............................................................239
	 6.3.		Обществена	профилактика	 ..........................................................240
	 6.4.		Организация	на	здравеопазването ................................................244
	 6.5.		Управление	на	здравеопазването ..................................................245
	 6.6.		Здравният	ръководител .................................................................245
	 6.7.		Здравно	законодателство ..............................................................246
	 6.8.		Жизнена	среда	и	здраве ..................................................................247
	 	 6.8.1.	Природа ...................................................................................247
	 	 6.8.2.	Значимост	на	проблема ......................................................... 248
	 	 6.8.3.	Екологична	криза ....................................................................248
	 6.9.		Медицинско	обслужване	на	населението,	качество	и	култура ..250
	 6.10.	Медицинска	статистика ..............................................................251
	 6.11.	Икономика	на	здравеопазването ..................................................253
	 6.12.	Здравна	просвета.	Здравна	култура	и	възпитание. ..................254
	 6.13.	Народна	медицина ..........................................................................256





7

ВъВедение

„Икономисвайте времето – четете афоризми“ – чуваме често 
да се казва около нас.

Афоризмите явно имат и други достойнства, щом Хипократ 
написа своите афоризми за младите лекари 23 века преди нас, 
въпреки че в онези години, както твърдят очевидци, времето не 
е било толкова дефицитно. Но нека оставим това да отсъдят 
читателите.

Нашата скромна задача беше да дадем възможност на всеки да 
се докосне бързо и лесно до идеите на много изтъкнати медици и 
учени по кардиналните въпроси в областта на медицината, да се 
проследи еволюцията на мисълта и както отбелязва Жан Жорес 
„да вземем от миналото огъня, а не пепелта“.

Първоначално възприехме да включим афоризми само от изтък-
нати лекари, но сега, във времето на плурализма и демокрацията, 
редно е да се чуе и гласа на потърпевшите. Към тях попаднаха 
афоризми предимно на писатели, художници, артисти, музиканти, 
изтъкнати учени и други пациенти.

В отделните глави и подглави афоризмите подредихме съвсем 
демократично, без да се съобразяваме с партийната принадлеж-
ност и актива на техните автори, нито с възрастта им, нито с 
националната им или социална принадлежност. По-скоро търсихме 
диалога между отделните автори.

Подобен труд върху медицината у нас няма и неговото създаване 
не беше лесно.

Да се надяваме, че критичните бележки и препоръките ще спо-
могнат за по-доброто му оформление при едно евентуално второ 
издание.

От авторите
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ОтзиВ

Съвременният читател е зает човек. Той не иска да про-
пилява безразборно и безотговорно времето си. Все по-често 
чуваме нашият социално и екологично „обременен“ съвременник 
да казва: „Нямам време!“. Затова той е толкова претенциозен 
при подбора на литературата, която чете. Когато в ръцете му 
попадне сборника „За медицината“, първият въпрос, който ще 
си зададе е: „Струва ли си да го чета? Какво ново ще ми даде?“.

На този въпрос може да се отговори накратко – рядката 
възможност да се надникне в медицинската част на съкровищ-
ницата на човечеството, в мъдростта на вековете. Създадена 
от най-проницателните умове на своето време съкровищницата 
на човешката мъдрост преминава през хилядолетната история 
на културата и цивилизацията и достига до нас. Всъщност още 
с първата си сентенция, включена в сборника – „Икономисвайте 
времето – четете афоризми“ (Балзак), авторите най-добре отго-
варят на потенциалния въпрос на читателите си – какво ще им 
даде книгата.

Мисълта на Л. Финкс, включена от авторите в сборника: „Ако 
бих се родил още веднъж, пак бих станал лекар; тази професия 
обхваща всички останали: естествени науки, психология, изкуство, 
техника, дори икономика“ определя лаконично и читателската 
аудитория на сборника. И така, студенти – медици, лекари, 
философи, социолози, психолози, икономисти и др. – всеки от тях 
може да намери нещо за себе си.

„За медицината“ представлява сборник от афоризми и мисли, 
както уточняват авторите в подзаглавните данни. Включени са 
афоризми, житейски мъдрости, крилати мисли, ярки умозаключения, 
впечатляващи изказвания за медицината и здравеопазването от 
времето на Хипократ, Асклепиад, Цицерон, Гален и други учени 
от античността до наши дни – Б. Юруков, Е. Янев, Ив. Койчев, 
Ив. Москов и др. Авторите на сборника си поставят конкретна, 
може да се предположи дори утилитарна задача – да осветят 
многоаспектно основната проблематика свързана с аспекти 
при нейното разглеждане на всички етапи от развитието на 
човешката мисъл.

Материалът е сгрупиран по тематичен признак: въведение и 
6 раздела (глави):

В посочените 6 раздела материалът е поместен в съответни 
подраздели, рубрики. Подобно разпределение по всяка вероятност е 



9

насочено към облекчаване работата на читателите, които могат 
да намерят в сборника необходимия цитат, крилатата мисъл 
по различен кръг въпроси, трасиращи широкото русло на меди-
цината и здравеопазването. Естествено, подобно разпределение 
носи условен характер, тъй като много от мислите, включени в 
сборника, се отличават с изключителната си многомерност от 
тематична гледна точка, поради което с еднакво основание могат 
да бъдат включени в няколко раздела – например, в „Същност, 
цел и задачи на медицината“ в „За лекуването“ и в „За лекарите“.

Общуването на читателя със сборника „За медицината“ ще 
има по-скоро научен, отколкото литературно-художествен 
смисъл, защото той ще получи синтезирана информация по редица 
въпроси, които го интересуват – ролята на призванието при 
избора на лекарската професия, лекарска етика и морал, ятрогения, 
междуперсонални отношения, жизнена среда и здраве, екологична 
криза, изкуствен интелект, управление на здравеопазването и 
др. Включените в сборника афоризми, житейски мъдрости обо-
гатяват представата на съвременния претенциозен читател 
за цялата сложност и необятност на медицината. А може би и 
това е най-важното. Те ни учат да мислим, да разглеждаме меди-
цината от различни, често пъти напълно противоположни гледни 
точки, и сред това многообразие от неочаквани или парадоксални 
страни, да откриваме общото, обединяващото, свързващото.

Читателят няма да се срещне тук с цялостната творческа 
личност на авторите. Пред него ще застане многообразие от 
личности – поети, древни мислители и философи, водещи учени 
в областта на медицината и здравеопазването, океан от много 
мнения и съждения за медицината. На пръв поглед може да ни 
се стори, че най-трудното в създаването на подобен сборник е 
събирането на материала и страхът, че може да се изпусне нещо 
важно, ярко неповторимо. И това е вярно. Но главната трудност 
по-скоро е била свързана с миграцията на мислите през вековете, 
от един народ в друг, от един век в друг... С други думи не е било 
толкова трудно да се събере, колкото да се подбере. И точно 
в това умение да подберат и включат цялото това богатство 
в съответните раздели, да прекарат умело „червената нишка“, 
обвързваща в едно цяло тази многообразна и многоцветна мозайка, 
е изключителна заслуга на авторския колектив.

ст.н.с. дмн Хр. Мичков
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1.	СъщнОСт,	цел	и	задачи	на	
медицината

В историята на медицината има доста 
парадокси. Тя доказва, че медицината е 
връстница на първия човек, а нейния баща 
– Хипократ – се ражда много по-късно 
(V–ІV вв пр.н.е.). Как стават тези неща 
е трудно да си обясни нормален човек. 
Но щом учените го научно обосновават 
– ще го приемем.

Много противоречия има и по въпроса 
коя медицинска дисциплина е възникнала 
по-рано или най-рано. Ортопедите с 
чиста съвест отстояват позицията, 
че те са първите специалисти, защото 
в онова далечно време когато силата е 
раздавала правото, не може да не е имало 
счупване и натъртване. Да не говорим 
– казват те, – че дребния и едър рогат 
добитък (включително и ритащ) не са 

били облагородени още като домашни животни.
Акушер-гинеколозите също изтъкват своите доводи: Може 

ли Ева, която е родила първите деца, да не се е нуждаела от 
родилна и пр. помощ? Логични са аргументите и на педиатрите, 
които твърдят, че децата най-често боледуват. Да не говорим 
за аргументите на диетолозите, хигиенистите, козметиците, 
зъболекарите, физиотерапевтите и т.н.

Друг спорен въпрос е престижността на професията. Науката 
до сега не е установила коя професия е по-важна, по-престижна.

Мнозина изказват мнение, че интернистът знае всичко и нищо 
не може, хирургът нищо не знае и всичко може, а психиатърът 
– нищо не знае и нищо не може.

На 3.ХІІ.1967 г. Кристиан Барнард направи първото присаж-
дане на сърце на Луис Васкански. За един ден Барнард стана 
най-известното име на земята, въпреки че неговия метод не 
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спаси живота на Васкански. А други – откриватели на ваксини и 
лечебни средства, с които са спасили и спасяват милиони човешки 
живота, сме забравили, или въобще не знаем.

Затова стане ли въпрос за медицината, по-добре да замълчим, 
отколкото да я критикуваме. Защото тя е като любовта – никой 
не може да мине без нея.

* * *
Всички ние живеем с надеждата за безкрайния прогрес на меди-

цината и умираме от провала на тази надежда.
Х. Лопес Ибор

* * *
Медицината е определено количество знания и малко неизвест-

ност, затова се откроява така силно и личността на лекаря.
Х. Лопес Ибор

* * *
И в правото, и в медицината, и в политиката, ясният ум и 

вникването в хората са еднакво полезни.
С. Моъм

* * *
Медицината трябва да бъде естествена наука и да бъде тол-

кова точна, колкото ботаниката или минерологията.
Пинел

* * *
Лечебното изкуство няма да достигне своя връх – безсмърти-

ето, защото не позволява Бог.
Н. Запрянов

* * *
Медицината е подобна на философията. Тя е в едно и също 

време практическо и теоретично изкуство.
Авицена

* * *
Аз твърдя: медицината е наука, познаваща състоянието на 

човешкото тяло, доколко то е здраво или е загубило здравето 
си, за да запази здравето и го възстанови, ако е загубено.

Авицена
* * *

Медицинската наука е първата от всички науки за полезното и 
за вредното. Успоредно с това, тя е и най-необходимата, понеже 
всички имат нужда от нея.

Али Абас
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* * *
Когато говорят, че в медицината има нещо теоретично и 

нещо практическо, то не следва да се мисли, както си въобразя-
ват много изследователи на дадения въпрос, че с това искат да 
кажат, че една част от медицината е познание, а другата част 
– действие. Напротив, трябва да знаеш, че под това се разбира 
неща друго. А именно: всяка, от тези две части на медицината 
не е нищо друго освен наука, но едната от тях е наука за осно-
вите на медицината, а другата – наука за нейното приложение.

Авицена
* * *

Никой народ не може да се слави с това, че е бил единствено 
водещ, в медицината. Различието на народите се е изразило в 
това, че те са разработвали с успех ту една, ту друга дисциплина.

Л. Ашоф
* * *

Лекарското изкуство – това е търсене на здраве за пациента, 
при това търсене, ограничено в съвсем кратък срок.

А. Ф. Билибин
Г. И. Царегородцев

* * *
На мене ми е възложено да преподавам научна медицина, а 

такава не съществува.
К. Бернар

* * *
Медицината е енциклопедия на живота..., кой друг ако не лека-

рят вижда раждането, живота и смъртта, здравето и болестта, 
болката, страданието и радостта, цялото величие и цялата 
нищожност на човешката душа, всичко това в различни форми 
и прояви.

В. Л. Боголюбов
* * *

Всред всички науки, медицината е изпълнена с най-голямото 
напрежение.

(албум, Базел, 1577 г.)
* * *

Медицината не е плод на човешкия дух, а дъщеря на времето, 
възникнала в резултат на продължителен експеримент.

Г. Багливи
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* * *
Ако практическата медицина трябва да бъде поставена в реди-

цата на естествените науки, то е очевидно, че способите, които 
тя използува в практиката за изследване, наблюдение и лечение 
на болните, трябва да бъдат способите на естествоизпитателя.

С. П. Боткин
* * *

Размисъл, и наблюдение.
Г. Багливи

* * *
Лекарското изкуства е най-великото постижение, създадено 

от опита на човечеството.
А. Ф. Билибин

Г. И. Царегородцев
* * *

Науката е поле, върху което строим така, както хуманността 
е звезда, към която посягаме.

К. X. Бауер
* * *

Медицината е единствената професия, която работи над уни-
щожаването на основата на своето съществуване.

Д. Брайс
* * *

В своя исторически ход медицината се е развивала изключи-
телно като наука за болестта и е насочвала вниманието си само 
или преди всичко към болните хора. Здравите хора са били и като 
че ли все още са извън полезрението на медицината, на лека-
рите... Не е ли чудно, че ние постоянно... търсим защо болните 
са станали болни, а много рядко или никак не се питаме защо и 
как здравите хора остават здрави...

В. Борисов
* * *

Най-главните и съществени задачи на практическата медицина 
са предпазването от болести, лекуването на вече развилите се 
болести и накрая, облекчаване страданията на болния човек.

С. П. Боткин
* * *

Колкото повече се усъвършенства клиничната медицина, тол-
кова по-малко място ще има в нея за изкуство и толкова повече 
тя ще става наука.

С. П. Боткин
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* * *
Колкото по-големи стават успехите на медицината, толкова 

по-тежка ще стане професията на лекаря.
Р. Вилиамс

* * *
Основите на медицината са: естествознание, човекознание и 

сръчност.
В. Ф. Вайцзекер

* * *
Съвременната медицина схваща своите задачи и задължения 

като част от безграничната и велика наука за природата.
К. Вундерлих

* * *
Изкуството на медицината се състои в това, да поддържа 

настроението на болния, докато природата излекува болестта.
Волтер

* * *
Ако медицината желае действително да изпълни своите велики 

задачи, тя трябва непременно да обхване политическия и соци-
алния живот. Нека осъзнаем, че не се касае вече за лечението на 
този или онзи болен от тиф или малария с лекарства! Касае сe 
за физическото здраве и култура на милиони наши съграждани. 

Р. Вирхов
* * *

Няма социално неповлияни болести. В този смисъл науката, 
която изучава здравето и болестите, т.е. медицинската наука, 
е социална наука, социална хигиена и по-добре е да се нарича 
социална медицина.

Т. Векилов
* * *

Именно социалните компоненти на здравето и болестта отли-
чават хуманната медицина от ветеринарната.

К. Гаргов
* * *

Лесно е да се улови духа на медицината: вие изследвате голе-
мия и малък свят, за да оставите накрая той да поеме своя ход 
както е угодно на Господа.

Гьоте
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* * *
Медицинската наука... пази в своето хранилище здравния капи-

тал на човечеството и го раздава на желаещите – на умните и 
разумните люде на земята.

Т. Витанов
* * *

Медицината, която служи на човека, се състои от наука и 
изкуство, а над тях се простира чудното покривало на героизма.

X. Глазер
* * *

Медицината трябва да остане последното убежище на инди-
видуализма, който си отива.

Ж. Дюамел
* * *

Медицината е родена от човешкото страдание. Надеждата 
и вярата на човека са го карали да вижда в нея нещо свръхес-
тествено.

Б. Дачев
* * *

Стремежът... да се води борба с болестите на почва социална, 
с международни средства и усилия, открива нова перспективи за 
бъдещето на медицината и нейната обществена предпазна роля.

Д. Киров
* * *

Медицината е отрасъл от естествените науки, в който пре-
обладаващ и решаващ е методът на наблюдението.

Й. А. Касирски
* * *

За лекарското съсловие мирът и мирното развитие на чове-
чеството са идеал, на който то трябва да служи. Медицината е 
носителка на факела на живота, тя трябва да се бори за живота 
срещу смъртта.

Д. Киров
* * *

Медицината трябва да се отклони от пътя на догадките към 
пътя на точните знания.

Ж. Корвизар



16

* * *
Медицината, която от една страна обхваща естествените 

науки – физика и химия, а от друга страна обществените науки 
етика и история, е длъжна да обедини всички отрасли на човеш-
кото знание, образувайки закономерна система от знания за при-
родните закони, служещи за усъвършенстване на човешкия род.

П. Ж. Кабанис
* * *

Чрез анатомията, физиологията, психиатрията и патологията 
медицината получи всички необходими условия за опознаването на 
човека. Тя може да разшири своите кръгозори и да не се задоволява 
само с това да лекува болните или да предпазва от болестите, но 
и да насочва развитието на всичките ни органически, духовни или 
социални действия. Тя ще бъде вдъхновителка на онези, които ще 
направляват човечеството към една истинска нова цивилизация.

А. Карел
* * *

И така медицината е и наука, и изкуство, което се характе-
ризира с умелото прилагане средствата за изучаване на болния; 
и двете се допълват; и двете се проявяват в голям или малък 
размер у учени и практикуващи лекари; и двете преследват една 
цел: да се помогне на болния, да се намалят страданията му, да се 
продължи живота, да се отдалечи смъртта. И тази цел не засяга 
само отделната личност, а чрез новите придобивки на науката 
тя доби социален характер, като поема грижата за предпазване 
от болести обществото, човечеството.

Д. Киров
* * *

Медицинският труд се отнася към онези висококвалифици-
рани видове труд, които изискват голям разход на нервна енер-
гия, напрежение на психиката и емоционално напрежение поради 
постоянното чувство на отговорност.

З. И. Коларова (Бирюкова)

* * *
Ако медицината не се отдаде изцяло на служба на болните, тя 

става предател на обета, даден на хората, да бъде благодетелна 
и милосърдна.

С. Ларгус
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* * *
Едва ли има наука, която да е по-често преработвана, осве-

жавана, обогатявана с нови открития, с нови теории и данни за 
практично приложение, от медицинската.

Д. Киров
* * *

Качествата на медицината като изкуство, професия и общест-
вена служба са имали своите наченки още в древността.

Ив. Москов
* * *

Естествознанието и медицината съществуват и се развиват 
не по силата на простия стремеж към познание на истината, 
но като част от човешката дейност, тясно свързани е общест-
вената практика, техниката, промишлеността, икономиката и 
политиката.

М. П. Мултановски
* * *

Медицината е призвание, един копнеж за служба на народа, едно 
вдъхновение от високи идеали, един огън за подвиг и саможертва.

Ив. Москов
* * *

Целта на медицината е да предотврати заболяването и да 
удължи живота; идеалът на медицината би бил да направи лекаря 
излишен.

У. Й. Мейо
* * *

Задачите на медицината като наука се явяват не в усъвър-
шенстването на лечението на болния, а в усъвършенстването 
на законите и основите, водещи до абсолютно здраве на чове-
чеството.

К. Нюмен
* * *

Медицината трябва да бъде естествена наука или поне да се 
гради на естествено-научни основи, и нейният метод е експе-
риментът.

Б. Найнин
* * *

Всяка страна има своите болести, своите лекарства и своите 
лекари.

Парацелз
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* * *
Само когато разкрие всичките причини на болестите, медици-

ната на настоящето ще се превърне а медицината на бъдещето, 
т.е. в хигиена в широкия смисъл на това понятие.

И. П. Павлов
* * *

Медицината е един компендиум от следващи една след друга, 
противоречащи една на друга заблуди на лекарите.

М. Пруст
* * *

Медицината е наука, в която повече от всяка друга геният и 
ученият трябва да установят общ подход.

Ж. Паул
* * *

Многобройните факти не са ценни само за себе си. Те ще 
станат медицина, когато се групират в стройна система и се 
подчинят на изискванията да градят лечебно изкуство.

А. Пухлев
* * *

Фундаментът, върху който е стъпила сградата на медицината, 
е лекарската етика. 

К. Полак
* * *

Неизчерпаеми са моментите, в които човешката мисъл се 
отклонява от правилната трактовка на медицината като наука, 
и я насочват в посока на призванието, на изкуството.

Г. С. Пондоев
* * *

Огърлицата, на лекарската дейност започва с профилактиката, 
комулира в лечебната медицина и завършва с рехабилитацията.

К. Полак
* * *

Тъй като лекарят трябва да изхожда от природата, какво 
друго е тя, освен философия? Какво друго е философията, освен 
обкръжаващата ни природа?

Парацелз
* * *

Не съществува такава категория наука, която би могла да 
бъде наречена приложение. Съществува наука и нейното прило-
жение в живота, свързани помежду си, както е свързан плодът 
с дървото, на което той е узрял.

Л. Пастьор
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* * *
Дилемата в медицината се състои в това, че често пъти само-

чувствието на пациента и находката на лекаря не си съвпадат.
К. Полак

* * *
Медицината е една от тези области на човешката дейност, 

където теорията и практиката се доближават особено близко, 
където практиката нерядко води до създаване на теории, в по-
голямата си част, поне в първите им стадии – грешни; от друга 
страна теориите с особена охота се претворяват в практиката, 
в много случаи твърде прибързано, и прямолинейно.

Н. Н. Петров
* * *

Разбира се, медицината е наука, съхраняваща в сферата на 
практическото си приложение и чертите на висше изкуство.

Б. В. Петровски
* * *

Не можем да разчитаме само на един ключ за достъп до 
медицината. Медицината може да се отвори само с множество 
ключове, при което старите непрекъснато се превръщат в неупо-
требяеми, и нови влизат в употреба.

К. Полак
* * *

Проблемът за болестта се включва в проблема за живота. 
Проблемът на живота – това е един от великите, до сега нераз-
решени проблеми, и поради това докрай не може да се разреши 
и проблема за болестта.

Г. С. Пондоев
* * *

Медицината е съществувала преди още да се появят лекарите.
Романс

* * *
Медицината е едновременно и наука и изкуство; наука чрез 

средствата за изучаване и изкуство чрез тяхното приложение.
А. Л. Роже

* * *
Божествено дело е да облекчаваш страданията.

Ст. Сарафов
* * *

Има ли някой, който да е запитан какво е това медицина, да 
не е отговорил, че е добиване на здраве?

Ив. Селимински
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* * *
Днес има само една медицинска наука; под нейното широко 

крило могат свободно да цъфтят и виреят всички нови идеи, 
стига те да бъдат смислени и научно обосновани.

П. Д. Скорчев
* * *

Медицината с всичките си недостатъци, със своето несъвър-
шенство, с всички препятствия, които среща на пътя си, следва 
тържествено благотворното си поприще и принуждава всички да 
признаят действителната ù полза и че тя не е бич за човечест-
вото, а напротив пазителка, утеха и надеждата му; защото тя 
често изцелява, по-често облекчава, а всякога утешава.

Хр. Стамболски
* * *

Не трябва да се забравя, че медицината не е математика, 
че в нея две и две не са четири, че там всичко е основано на 
вероятности и възможности, вследствие ония индивидуални осо-
бености, които представляват разни субекти: възраст, по-рано 
прекарани болести, съпротивителни сили на организма, разни 
диатези, състоянието на другите органи, вирулентността на 
микроба причиняващ болестта и пр. фактори, които в резултат 
дават не еднакъв вървеж на болестта у разни болни и завършват 
с нееднакъв изход.

М. Славчев
* * *

Медицината е наука на опита, практиката е продължителен 
експеримент с човечеството. А експериментът още не е при-
ключил.

Г. В. Хуфеланд
* * *

Лечебното изкуство е най-забележителното от всички изкуства.
Хипократ

* * *
Медицината е изкуство да се подражава, на лечебното въз-

действие на природата.
Хипократ

* * *
Природата на човек е начало и център на всяко съждение в 

медицината.
Хипократ
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* * *
Животът е кратък, изкуството – вечно 
истинският миг бързо отлетява, 
опитът е измамен, оценката – трудна.

Хипократ
* * *

Между всички изкуства медицинското изкуство е най-красивото 
и най-благородното, но, от една страна, поради неопитността 
на тези, които го упражняват, от друга страна поради повърх-
ността на тези, които съдят за лекарите, то често изостава 
назад от другите изкуства.

Хипократ
* * *

За това, което се намира над и под земята са възможни само 
догадки. Медицината, по пътя на опита, отдавна вече е напра-
вила сигурни изводи и доведе до надеждни методи. Само в тях е 
гаранцията за нейното последващо процъфтяване.

Хипократ
* * *

Медицината отдавна притежава всичко, притежава и метод 
и принцип, които тя е открила. Благодарение на тези ръко-
водни начала през вековете са били направени много и прекрасни 
открития, а останалото ще бъде открито, ако способни хора, 
въоръжени с постиженията на миналото, си послужат с тях като 
изходна точка за нови изследвания. Но този, който отхвърля и 
подценява миналото, опитва други методи и тръгва по други 
пътища и претендира, че е намерил нещо ново, той се лъже и 
лъже другите.

Хипократ
* * *

Преди всичко трябва да знаете, че всички отдели на медици-
ната са така свързани помежду си, че не могат да бъдат откъс-
нати един от друг.

Целз
* * *

От зараждането, на медицината, което се крие дълбоко в 
древността, до днешни дни, тя е в непрекъснато развитие и 
усъвършенстване. Състоянието на науката, на историческото, 
общественото и социално-икономическото развитие са оказали 
своето въздействие и върху медицината.

Л. Цветков
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* * *
Финансовата теория на развитието, свързана с неочакваните 

резултати от проучване, наука и техника, ни накараха между-
временно да забравим, че и на медицината са поставени, граници 
– чисто биологични.

К. Цимерман
* * *

Медицината е своеобразна форма на дейност на човешкия дух. 
Тя в едно и също време е и наука, и изкуство, и занаят.

В. Ф. Чиж
* * *

Сърцевината на медицината се състои от милосърдие, и ако 
на болния не може да се помогне радикално, то трябва с всички 
сили да се стремим да облекчим страданията му.

В. И. Чиссов
* * *

Който някога е бил медик, не може никога да се откаже да 
бъде такъв. Защото медицината е светоглед.

А. Шницлер
* * *

Не замъгляването на нещата и самозаблуждението, а нещадя-
щата яснота по въпроса е разрешението; само така има надежда 
да се възпре стремглавия ход на кризата в медицината.

X. Шултен
* * *

Идеята с която медицината се занимава и чрез която е вдиг-
ната до степен на изкуство, е идеята за здравето, или по-вярно 
да се каже: идеята за живота. Като изкуство на живота сега 
медицината търси да задържи даденото вече по друг начин и да 
го запази в неговата безупречност. 

Й. Л. Шьонлайн
* * *

Нито една медицинска теория не може да остане неизменна 
за дълго време; тя неизбежно еволюира с развитието на нашите 
знания в тази област или в междинните области.

С. С. Юдин
* * *

Всяко крупно научно откритие в медицината неизбежно про-
меня установените възгледи не само върху предмета на това 
откритие, но и върху много теоретични възгледи и понятия, 
отнасящи се до гранични проблеми.

С. С. Юдин
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* * *
На границата между математиката и техниката от една 

страна, и философията и историята – от друга, може да се 
постави цялата обширна група на естествените науки, една от 
които, и при това най-сложната и увлекателната, е медицината.

С. С. Юдин
* * *

Медицината е лош занаят, но възвишено изкуство.
А. Дитрих

* * *
Най-големите врагове на лекарското изкуство са: спекулацията, 

догмата, авторитета и недостатъчният опит.
В. Клусман

* * *
Лечебното изкуство не може да се лиши от вълшебството.

Е. Лик
* * *

Медицинските теории и концепции не могат да остават неиз-
менни за дълго, защото в медицината, както и в биологията 
въобще, не може да има такива безусловни, замръзнали истини, 
както в математиката.

С. С. Юдин
* * *

Науката и изкуството са свързани помежду си както белите 
дробове и сърцето. Така че, ако единият орган е увреден, не може 
да действува и другият.

С. С. Юдин
* * *

Медицината – целителна и предпазна – е свод на много знания, 
който един верен усет на художник трябва да овладее и подчини 
на една замисъл, на едно прозрение.

Ас. Златаров
* * *

Ако бих се родил още веднъж – то пак бих станал лекар; тази 
професия обхваща всички останали: естествени науки, теология, 
психология, изкуство, техника, дори икономика.

Л. Финкх
* * *

Медицината или ще бъде наука, или тя няма да съществува.
Б. Найнин
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2.	Обучение

„Човек се учи цял живот“ – казва 
народа. Това правило не изключва и лека-
рите. Но докато за някои е прието да се 
учат от грешките си, това съвсем не е 
похвално за практикуващите лечебното 
изкуство.

Още древните китайци имали обичай, 
когато лекар причини смъртта на свой 
пациент, се задължава всяка вечер да 
поставя светещ фенер пред дома си, с 
което да напомня на останалите паци-
енти и на съвестта си за фаталната 
грешка.

Ако грешките се повтаряли, пред 
дома на лекаря фенерите се увелича-
вали, но пациентите не прибягвали до 
услугите му.

За да се предпазят болните от невежеството на някои лечи-
тели, още в ІІІ в. пр. н. е. в някои китайски градове се въвежда за 
първи път в човешката история проверка на знанията. Подобна 
проверка или изпит по-късно се провежда от специални комисии 
и в други страни – главно средиземноморски, докато това става 
масова практика в нашето ежедневие.

Щом древните люде въвеждат най-рано изпита за лечителите, 
това показва, че невежеството на лекарите е най-голямото 
обществено зло.

И нека почерпим още нещо от опита на древните китайци. 
Те разрешавали на лекарите да се явяват на изпит за правоспо-
собност до 30 пъти. Ако кандидатите не успеят да задоволят 
изискванията на комисията, когато навършат 70 години, полу-
чавали диплом „служебно“. Заедно с това придобивали и правото 
да носят тогата на лекар.

Днес лекарите нямат този шанс и затова всеки е принуден 
да се учи цял живот.
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2.1.	призВание

На първо място стои заложбата; защото всичко е само суета, 
ако естествената склонност не е налице. Ако обаче природата 
сама посочи истинския път, то изучаването на изкуството води 
до желаното съвършенство.

Хипократ
* * *

Името, титлата и висшето училище не струват нищо, ако 
не притежаваме призванието. Призванието създава лекаря, не 
името, не и училището…

Парацелз
* * *

Казвал съм го и ще го повтарям: който почва да учи медицина 
– решава се на подвиг. Защото висок е върхът, който трябва да 
се стигне и трябва страшна воля за труд и пробудено съзнание 
за дълг. И затова, който завърши медицина, но я завърши както 
трябва, калил е своя характер и се е приближил до очовечаване.

Ас. Златаров
* * *

Без влечение, без желание за работа, без обич към човека, без 
ясна представа какво ще върши през целия си живот, младият 
човек не бива да прекрачва прага на медицинския храм.

Г. Бояджиев
* * *

Как стигнах до решението да следвам медицина, не мога точно 
да кажа. Спомогна представата, че дейността на лекаря е неза-
висима и посветена на благото на хората; дълбокото уважение, 
с което у нас се ползва домашния лекар, не играеше при това 
малка роля.

Б. Найнин
* * *

Струва ми се, че при приема на студентите във висшите 
учебни медицински заведения трябва да се намерят някакви нови 
критерии за обща култура, за жив интерес към болните, за 
наличие на такова сърце, което ние, медиците, сме длъжни да 



26

отдаваме по частица на своите болни, за това, да служат на 
великото дело – опазване здравето на човека.

П. Посвянский

2.2.	ШкОли,	лекции;	учебна	прОГрама,	
учебници
Истинският предмет на обучението е подготвянето на човека 

да бъде човек.
Н. Пирогов

* * *
Да се научи медицината, т.е. лекарското изкуство, е също 

толкова невъзможно, колкото да се научи поезията или сценич-
ното изкуство.

А. Мороа
* * *

Веднъж започне ли човек да изучава медицина, никога не ще 
приключи с това.

Ч. Мейо
* * *

Изучаването на медицината има за задача да формира един 
общоподготвен лекар, приспособен към нуждите на съвременното 
общество, способен да мисли самостоятелно и да притежава ини-
циатива; не специалист, а лекар, ориентиран във всички клинични 
специалности, в хигиената и в научните проучвания.

Е. Бюрне
* * *

Има какво да се направи, за да се подобри обучението по меди-
цина. Мисля, че то страда от липса на практическа насоченост. 
Трябва да има и определени, критерии за качество на лекциите, 
защото не всеки добър лекар и учен е и талантлив лектор.

К. Гамев
* * *

Реформирайте системата на обучение. Трябва да се грижите 
не само за знанията, но и за сърцето. Развивайте във вашите 
учебници съчувствие, внедрявайте в тях чувство на дълг, учете 
ги, че болният е не само повече или по-малко интересен патоло-
гичен случай, но нещастен човек, наш близък, и учете при това 
не с думи, а с примери...

В. Бегански
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* * *
Който иска да изучава медицина само по книга, вместо по 

болни, се подлага на същото, както някой, който се кани да изу-
чава картините и скулпторите по описание.

С. Вундерлих
* * *

Стигна се до жалкото състояние да се изучава усърдно, с пре-
калено старание всичко това (анатомия, физика, химия и т.н.) и 
бе забравено, че в състояние на здраве и болест има нещо тайн-
ствено, което стои съвършено извън принципите и законите на 
познатите ни науки и може да се открехне само с помощта на 
лекарския опит.

И. Деготер
* * *

Хелмхолц не беше очен лекар, а физик и физиолог. По чисто 
теоретичен път той достигна до своето откритие за очното 
дъно. Подобни факти винаги трябва да се имат предвид, когато 
изникнат течения, които искат да деградират медицинските 
факултети в обикновени практически училища.

Х. Зигерист
* * *

Повечето от медицинските училища в света готвят лекари 
не с цел да имат работа със здравето на хората, а за медицин-
ската практика, която е сляпа към всичко свързано с болестите 
и технологията на тяхното лечение.

Х. Малер
* * *

Всяка школа се слави със своите ученици!
Н. Пирогов

* * *
От всеки лекар, а следователно и от школите, които го под-

готвят, ние изискваме и ще изискваме да се знае, че човек е не 
само биологично същество, но същество, което живее в особени 
условия, различни от условията на живот на животните – съще-
ство обществено.

З. Соловьов
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* * *
Медицинският факултет – това е онзи етап от развитието 

на младия индивид, който го обогатява не само със специални 
медицински знания, но го приобщава към големите въпроси на 
социалната политика, икономиката, хигиената и профилактиката, 
чрез философията, психологията и логиката го привиква към 
строго дисциплинирано мислене, което е толкова необходимо в 
лекарската професия.

Г. Пондоев
* * *

Преподаването не трябва да обхваща само установения кодекс 
на медицината, само симптомите и диференциалната диагно-
стика. От полза е и е време да се изнасят и проблематични 
въпроси пред студентите.

К. Чилов
* * *

Клиничната лекция трябва да бъде образец на правилна мето-
дика и индивидуализираща клиника. И колкото повече тя се отли-
чава от главите от учебника, толкова повече тя ще има право 
да се нарича клинична лекция.

 Г. Захарин
* * *

Учебната програма не е склад за всички съкровища на дадена 
наука, а е именно учебна програма, която поднася на учащите се 
онова, което е необходимо за тях.

Т. Захариев
* * *

Краткият учебник поддържа мисленето на студентите и 
вниманието им на лекциите, а подробният учебник довежда до 
умствена недеятелност на учащите се.

И. Дядковски

2.3.	изпити
Не трябва да се учим за изпитите, а за науката.

Н. Пирогов
* * *

Да се изучава по време на следването всичко изчерпателно, 
което се изисква за изпита, е нецелесъобразно, дори за най-нада-
рения.

Т. Билрот
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* * *
Държавният изпит, с това трябва да сме наясно, изгражда 

медика, но не и лекаря. Лекарят се ражда, в противен случай той 
не съществува.

Е. Лик
* * *

Доклиничните изпити трябва да бъдат максимално строги; 
имат за цел да изявят не само запаса от знания на изпитвания, 
особено по такива предмети, като химия, физика, анатомия и 
физиология, явяващи се фундамент за клиничното образование, но 
играят ролята и на професионален, технически подбор, отсяващ 
негодните за лекарската дейност елементи.

Г. Пондоев
* * *

Някои студенти се стараят да изучат не предмета, а особе-
ностите на екзаминатора, на онези, бихме казали, недалновидни, 
за да не употребяваме по-силни думи, учители, които превръщат 
сериозните изпити в глупава комедия.

В. Вересаев
* * *

Неуместната либерална снизходителност на екзаминатора не 
е нищо друго, освен покровителство на ленивите, глупавите и 
непригодните!... Не поемат ли твърде голяма отговорност тези 
екзаминатори пред обществото, култивирайки явно лениви и 
неподготвени лекари?! Това са именно тези студенти, за които 
думата „добър професор“ се явява синоним на снизходителния 
екзаминатор.

Г. Пондоев
* * *

Приложената волева енергия определя работоспособността 
през деня, през семестъра, и разбира се, през целия живот.

К. Гаре
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* * *
Кажете ми, много ли ще ми се сърдите, ако ви пиша двойка? 

Нали ми обещавате, че ще научите материала? Помислете, не 
заслужава ли българския народ добре подготвени лекари?

К. Чолаков

2.4.	препОдаВател	–	Студент

Истинският ученик се стреми да разработи неизвестното и 
така да се приближи към учителя.

Гьоте
* * *

Уважавайте вашата аудитория и помнете: всеки ваш ученик 
– това сте бъдещият вие.

Н. Пирогов
* * *

Най-съкровеното ми желание е моите ученици да се отнасят 
към мене с критика!

Н. Пирогов
* * *

Преподавателят изгаря в пламъка на вдъхновението при своето 
творчество и при своето преподаване.

С. Белинов
* * *

Няма по-благородна задача от тази да въвеждаш в храма на 
науката младежи, жаждущи за знание...

П. Стоянов
* * *

Най-голямата награда за един университетски преподавател 
са постиженията на неговите ученици.

А. Щрюмпел
* * *

Талантът му за работа в академично учебно заведение се 
основаваше на силното и задълбочено чувство за дълг, на дълбо-
кия идеализъм, и в същото време на непосредствената и пряма 
душевност...

Е. Бергман
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* * *
Смятайте вашите учители само като по-стари от вас колеги, 

които са учили по-дълго време от вас, които са видели повече, и 
имат тая привилегия, че са могли да споделят с вас резултатите 
от техните наблюдения и съждения.

Т. Петров
* * *

Ученикът възприема от своя учител не само знания, но и 
начина, по който той се отнася към болния. Нещо повече, тази 
външна страна на изкуството ученикът възприема дори по-леко, 
отколкото знанията. Изхождайки от това, ценността на учителя 
трябва да се определя не само по неговите знания, не само по 
заслугите му към науката, но и по неговите морални качества.

В. Бегански
* * *

Не мога да опиша чувството, което изпитвах, съзнавайки, че 
помагам с нещо, макар и малко, в борбата за човешкия живот. 
Всичко дължа на своите преподаватели.

П. Панайотов
* * *

От живота все пак научаваме повече, отколкото от доцен-
тите.

А. Буххолц
* * *

По мое мнение най-добрият университетски преподавател 
е този, който се ограничава и дава само най-необходимото, но 
то трябва да е основно и ясно предадено; успоредно с това от 
най-простите неща да се изхожда в посока към обобщаване и 
задълбочаване на въпросите.

В. Клусман
* * *

Всеки студент по медицина трябва да е наясно със себе си, 
че неговата цел е не да стане химик, физиолог или анатом, а да 
се научи да познава болестите и да ги лекува, т.е. да бъде прак-
тически лекар.

В. Ослер
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* * *
Това, което се налага на студента, който изучава медицин-

ското изкуство, е необходимостта да присъства всеки ден в 
болницата, да отдава постоянно внимание на условията, при 
които се намират болните; винаги да придружава подготве-
ните преподаватели, които събират сведения за състоянието 
на болните и доловимите признаци...

Али Абас
* * *

В болниците трябва да се приучват очите, ръцете, ума и 
сърцето на учащите...

М. Мудров
* * *

Когато един хирург оперира, в операциите винаги участва и 
неговия учител.

К. Бауер
* * *

Скромност, самокритика, широка култура, познаване чужди 
езици, любов към бащиния език, към отечеството и народа – ето 
качествата на един професор, без които той не може да изпълни 
възложените му задачи.

Ст. Белинов
* * *

Университетския преподавател носи тежка отговорност и 
затова трябва да притежава високи, извънредни качества, на 
първо място творческа дарба и готовност за материална и 
здравна саможертва.

Ст. Белинов
* * *

Качествата на педагога, които той трябва да прояви спрямо 
студентите и лекарите-специализанти, са алтруизмът, поря-
дъчността, високата ерудиция, стриктността, а не егоизмът, 
грубостта, самодоволството.

Ю. К. Стрипкин
* * *

Именно обаятелната личност на професора... и създадените в 
катедрата дух на демократизъм и академична свобода привличат 
множеството прогресивни лекари на работа и специализация.

Б. Юруков



33

* * *
Университетите биха били най-прекрасните институции на 

света, ако не бяха професорите. От друга страна университе-
тите имат онази стойност, каквато стойност имат професо-
рите които работят в тях.

К. Бауер
* * *

Най-финото развитие на чувствените възприятия, остротата 
на наблюдението, възможността да се възпроизвежда хармоничния 
ред на мисловните представи в живи картини, упражнението в 
т.нар. индуктивен метод при умозаключението, това са качест-
вата, които преподавателят в областта на естествените науки 
и медицината трябва да развива у своите ученици.

Т. Билрот
* * *

Какво означава „разсеян професор“? Който гледа концентри-
рано навътре в себе си, изглежда външно лишен от съзнание, без 
това наистина да е така.

К. Х. Бауер
* * *

Лекарят никога не трябва да бъде по-умен от Бога, но про-
фесорът често желае това.

А. Бир
* * *

Клиницистът не трябва да бъде само любим лекар, но също 
учител, учител на студентите, а също и учител на лекарите...

Б. Найнин
* * *

Много е важно да се възпитават студентите не в оранжерийни 
условия, а да се сблъскват и с така наречените трудни болни не 
толкова от гледна точка на диагностиката и лечението, но и 
от гледна точка на характера на болния.

Е. Самсон
* * *

Поставих си за правило нищо да не скривам от учениците, 
и ако не веднага, то не след много време, да открия пред тях 
направените грешки.

Н. Пирогов
* * *

Знам, че ще го свършиш, без да разчиташ на това, че мога 
да забравя.

К. Чолаков
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* * *
Винаги приветлив и благ, проф. Чолаков повишаваше тон само 

когато някой не е изпълнил добросъвестно служебните си задълже-
ния и особено, ако това е за сметка на болния. В такива моменти 
ние всички виновно навеждахме глави, без да се оправдаваме и без 
да се сърдим, защото той винаги беше справедлив.

В. Йончев

2.5.	кВалиФикациЯ
Обикновено лекарят остава на равнището на държавния изпит, 

а то е доста ниско.
Е. Швенингер

* * *
Призванието на лекаря е волята да се учи от живота и непре-

къснато да се усъвършенства.
И. Давидовски

* * *
Основата на квалифицирания лекар е опитът, а не запаметя-

ването на заученото.
Парацелз

* * *
Чети основно специализираните списания, но не се придържай 

повече към опита си, отколкото към написаното, предпазвай се 
от прекалено много четене.

В. Клусман
* * *

Практикуването на медицината без обилна академична лите-
ратура е сведено към занаятчийство, към фелдшеризъм.

М. Минев
* * *

За лекаря, който обича своята работа, е органически присъщ 
стремежът към активно натрупване на знания и опит.

А. Ф. Билибин
* * *

Теорията на лекаря е опитът.
Парацелз

* * *
Две унции опит и една унция наука създават повече болни, 

отколкото обратното съотношение.
А. Рихтер

* * *
Опитът е мамлив, а заключенията са трудни; затова не трябва 

да се ограничавате само в придобитите знания и чуждия опит, 
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и да съдите по тях; а ще е нужно вие самите да разширявате и 
проверявате чрез собствен труд и опит това, което сте научили.

Т. Петров
* * *

При лекаря по призвание учението продължава цял живот...
А. Ф. Билибин

* * *
Новото време носи нови книги и отхвърля старите.

Парацелз
* * *

Времето на лекаря трябва да бъде разграничено между практи-
ката и изследването; първата осигурява опита, второто внася 
ред и я прави плодовита.

В. Ебщайн
* * *

Всеки лекар в своето професионално усъвършенстване минава 
през четири нива:

1. Немотивирана сигурност.
2. Мотивирана несигурност.
3. Немотивирана несигурност.
4. Мотивирана сигурност.

Неизвестен автор
* * *

Вие ще трябва да работите над вас и да следите науката, 
която постоянно се обогатява с нови придобивки в областта 
на хигиената, медицинското лечение и хирургическата техника 
и никога не мислете, че достатъчно знаете и можете. Имайте 
вяра, обаче, в медицинското изкуство и обикнете професията 
си, защото лекар, който се съмнява в силата на медицинската 
наука, ще има постоянно неприятни изненади.

Т. Петров
* * *

За да може лекарят да стои на висота на своето призвание, 
за да може да даде всичко, каквото се изисква от него, той е 
длъжен преди всичко да работи неуморно. Добрият лекар трябва 
да работи от началото до края на своята кариера. Още повече, че 
медицинската наука върви с бързи крачки напред и че достатъчни 
са само няколко месеца болест, особени занятия или небрежност, 
за да остане лекарят назад в своето изкуство. 

М. Русев
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3.	медицинСки	диСциплини

Медицинската наука непрекъснато 
се рои. Днес се наброяват над 300 
тесни медицински специалности!

Ще спре ли някога този процес? – 
Не, никога!

Защото на всяко голямо откри-
тие в науката се намира място и в 
медицината.

Човешкият организъм е разнищен 
до молекулярно ниво, за да се разга-
даят и управляват всички жизнени 
процеси.

Параклиниката разполага с хиляди 
методи за изследване на човешкото 
тяло, а съвременната терапия е със 
стотици хиляди медикаменти!

Една международна справка показ-
ваше, че в оборот са над 250 000 меди-

камента!
Няма да говорим за огромния брой „лечители“, които обхва-

щат доста голям контингент чрез своите платени реклами в 
масмедиите.

Те също са тясно профилирани и се множат!

3.1.	биОлОГични	ОСнОВи	на	мEдицината

3.1.1. ОБЩА БИОЛОГИЯ
Не е изключено биолозите да пресъздадат живота в своите 

лаборатории...
С. Моъм
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* * *
Загадките на живота са по-недостижими от тези на мате-

рията.
X. Лопес Ибор

* * *
Природата не прави скокове.

К. Лине
* * *

Всяко живо същество произхожда от друго живо същество.
У. Харвей

* * *
Всяко клетъчно ядро произхожда от друго клетъчно ядро.

О. Хертвиг
* * *

Всяка клетка произхожда от друга клетка.
Р. Вирхов

* * *
Цялата природа кулминира в човека; но тъй като самите ние 

сме хора, всичко онова, което касае човека, е лишено от окон-
чателната обективност.

К. Бауер
* * *

В победния ход, през 18. и 19. столетие на освободената от 
догма и метафизика научна мисъл, най-ценно завоевание е овла-
дяването на биологията в кръга на позитивната наука.

А. Златаров
* * *

С всеки етап от развитието на човека – от оплодената 
яйцеклетка до смъртта му, природата осъществява своего рода 
конструктивна задача, спрямо която всички създадени от човека 
конструкции са детски игри.

К. Елце

3.1.2.	анатОмиЯ

Анатомията се явява фундамент на всички медицински науки.
Г. Пондоев

* * *
Анатомията е окото на медицината.

неизвестен автор
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* * *
Без анатомия никога няма да бъдете истински учени-лекари.

В. Моллов
* * *

Една от най-важните области в медицинската наука е анато-
мията, която позволи днес на хирургията, дълго време ограничена 
само върху крайниците, да се развие, да обхване черепа, особено 
ухото и то с голям успех.

Т. Якоб
* * *

Без познаването на нормалната и патологичната анатомия, 
не могат да се придобият достатъчни и ценни познания в нор-
малната и патологичната физиология, която е толкова важна 
за клиниката.

К. Чилов
* * *

В анатомията нормалното се среща най-рядко.
С. Моъм

* * *
Топографската анатомия е, и трябва да бъде преди всичко 

една приложна анатомия, като се адресира в едно и също време 
и към лекаря и към хирурга.

М. Минев
* * *

Нито веднъж не ми е идвало на ум, че един образован лекар, 
който се занимава сериозно със своята наука, може да се съмнява 
в ползата от анатомията за хирургията.

Н. Пирогов
* * *

Топографската анатомия идва постоянно на помощ на лекаря, 
като ръководи и осветлява диагностиката.

М. Минев
* * *

Без никакво преувеличение може да се каже, че с изучаването 
на анатомията и топографската анатомия в частност се обра-
зуват добрите хирурзи.

М. Минев
* * *

Сред лаическите среди анатомията, неправилно обозначавана 
като „разчленителка на трупове“, не се ползува с висок авто-
ритет.

К. Полак
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* * *
Анатомията се издига до висотата на своето призвание: да 

бъде наука за строежа и развитието на живото тяло.
Д. Каданов

* * *
Без съвременното ниво на знания по анатомия, физиология, 

патоанатомия и патофизиология, микробиология и имунология, 
генетика и т.н. не бихме имали съответни резултати в диагно-
стиката и лечението на заболяванията.

В. Борисов

3.1.3. ХИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ И 
ЕМБРИОЛОГИЯ

Хистологията не е само морфологично и аналитично учение, 
а е синтетична и обяснителна наука, въз основа на която ще 
имаме съвременното схващане за устройството и организацията 
на жизнените индивиди и специално тези на човека...

А. Хаджиолов
* * *

Хистологията и ембриологията с цитологията са основни 
знания не само за изучаване на живота, но и за изучаване, раз-
биране и практикуване на медицината във всички нейни разно-
видности.

А. Хаджиолов
* * *

Познаването на процесите, свързани с възникването и разви-
тието на тъканите, органите и системите в човешкия зародиш 
и плод е необходимо и задължително условие при изучаването на 
анатомията, хистологията и физиологията на човека, на патоло-
гичната анатомия и всички клинични дисциплини в медицинското 
образование.

Ив. Георгиев

3.1.4. ФИЗИОЛОГИЯ

Физиологията е наука, която ни дава знания за работата на 
жизнените прояви на органите в даден животински организъм.

Д. Ораховац
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* * *
Физиологията е основа на всички научни дисциплини, които 

искат да управляват жизнените явления, в частност, основа на 
практическата медицина.

К. Бернар
* * *

Физиологията е наука за живота.
Т. Гоцев

* * *
С всеки изминат ден познанията за функционалната дейност 

на органите в живия организъм се видоизменят и увеличават.
Т. Гоцев

* * *
Клиниката поставя задачи, а физиологията обяснява възниква-

щите в болния организъм явления. Експерименталната медицина 
не се откъсва от болния. Тя постоянно се възвръща към него, 
винаги по-добре въоръжена.

К. Бернар
* * *

Само онзи, който е добър физиолог, може да стане добър лекар.
Дофмайстер

* * *
Във физиологията имаме само един метод на работа – опитът.

Д. Ораховац
* * *

Нищо не може да бъде в ума, ако не е било в сетивата.
В. Белински

* * *
Медицината, която не си поставя вече за цел само лечението 

на декларираните болести, но културата (предпазването и даже 
създаването) на здравето, трябва да познава напълно нормалния 
човек. Тя се превръща все повече в приложна физиология.

 Е. Бюрне
* * *

Физиологията е връх на цялото естествознание и същевре-
менно нейна тъмна област.

А. Шопенхауер
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* * *
За да може да се вземе отношение към физиологията, трябва 

в университета да се усвои целия курс на различните естест-
вени науки, и да се осъзнае, доколко те имат поглед върху целия 
живот. Само тогава можем да знаем, за какво става дума в нея; 
в противен случай не.

А. Шопенхауер
* * *

Физиологията е една от лесните и същевременно една от 
мъчните за изучаване дисциплини. Лесна, защото самата мате-
рия е интересна и увлекателна; мъчна, защото набързо зауче-
ното лесно се забравя. Добитите познания остават трайни само 
тогава, когато изучаването на предмета се свърже с практиче-
ската работа. Да се изучава една основна експериментална наука, 
каквато е физиологията, само с книга в ръка е невъзможно.

Т. Гоцев

3.1.5. МИКРОБИОЛОГИЯ,   БИОХИМИЯ, 
БИОФИЗИКА, ГЕНЕТИКА
Задачата на микробиологията е да изучи и вредните и полез-

ните микроорганизми, да намери средства да се бори с едните,  
да подкрепи живота на другите, за да може и самият живот на 
човека да бъде обезпечен с повече сили и блага.

Ас. Златаров
* * *

И действително, трябва да се признае, че микробиологията 
разреши проблеми и ни обогати с факти, за които никой не е 
подозирал, че ще окажат такова грамадно влияние върху култур-
ния напредък на човека.

В. Марков
* * *

Микробиологията е сравнително млада наука, но за кратко 
време тя успя да зарегистрира такива успехи в медицинската 
теория и практика, че послужи като основа за развитието и 
укрепването на редица медицински и немедицински дисциплини.

К. Марков
* * *

Моето сърце не ме влече към бактериите, но моят разум ми 
казва, чакай още.

К. Тирш
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* * *
Тази богата емпирична окраска не е напуснала още съвремен-

ната микробиология и създава лъжливото и повърхностно впе-
чатление за изключително материалния характер на тази наука.

Е. Янев
* * *

Медицината на бъдещето ще бъде медицина на имунизирането.
А. Райт

* * *
Микробиологията... не се поддава нито на схоластика, нито 

на спекулативни наблюдения. Като всяка положителна наука, тя 
вади заключенията си непосредствено от опита.

В. Марков
* * *

Колкото повече се занимаваме с бактериите, толкова повече 
те ни харесват.

А. Лигов
* * *

Привлекателността на проблемите около имунитета разгъва 
ежедневно колосална по обем аналитична работа. Всеки ден се 
трупат градивни материали, които все още чакат своя архитект, 
за да се изгради стройна обективна имунология.

Е. Янев
* * *

Редом с успехите на медицинската микробиология се натрупаха 
факти и постижения в областта на стопанската и промишле-
ната дейност, които дадоха възможност да се прецени правилно 
значението на този дял от естествознанието като приложна 
наука в служба на интересите на човека за строителство, за 
възход и благоденствие.

В. Марков
* * *

Паразитологията е наука за малките паразити. Големите се 
развиват и без научна помощ.

Н. Запрянов
* * *

В наше време някои паразити толкова наедряха, че се виждат 
с просто око.

 Н. Запрянов
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* * *
Биохимията, обособена в една самостойна дисциплина, изгражда 

купола в сградата на природознанието, дето се отразява гордата 
увереност на една постигната дръзка и светла мечта, дълги 
векове суетно гонена от човека.

А. Златаров
* * *

Стойността на биохимията е двояка – от една страна, тя 
дава завършек в построенията на природната философия и с 
това утвърдява мирозрението на новия човек, от друга – дава в 
своите практически изводи средства за борба и охрана на човеш-
кия живот от недъзи, които го дебнат.

А. Златаров
* * *

Най-нова и всеобхватна от всички медицински дисциплини е 
биохимията. Днес големите биохимични открития определят в 
субмикроскопична, молекулярна сфера нашата представа за био-
химизма на живота.

К. Бауер
* * *

Ензимите са едни от големите чудеса в икономията на жиз-
нените процеси. Най-малката съставна част на живота – клет-
ката, до голяма степен функционира като фабрика за биохимични 
процеси.

К. Бауер
* * *

Ако изходим от резултатите на органната трансплантация, 
то резюмето на разтревожените гласове звучи: Много малко 
знаем за имунната реакция и борбата с нея, смъртността е 
висока, рано е.

К. Вошулте
* * *

Ако ме питате за най-голямото преживяване в моя живот, 
то това е проследяването на напредъка на науката за наслед-
ствеността. Но както винаги: колкото е по-голям един напре-
дък, толкова са по-големи неговите рискове за бъдещето на 
човечеството. 

К. Бауер
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3.2.	СпОмаГателнО-диаГнОСтични	и	
терапеВтични	диСциплини.	патОлО-
Гична	анатОмиЯ	и	патОлОГична	Фи-
зиОлОГиЯ

3.2.1. ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ

Патологичната анатомия се отнася към основните медицински 
дисциплини.

Г. Михайлов
* * *

Патологичната анатомия е необходима на всеки клиницист...
В. Моллов

* * *
Патологичната анатомия трябва да бъде една самостоятелна 

наука, която, за да запази своето значение като основа на при-
ложната медицина, трябва да се върне от мъртвото към живото 
и да се превърне в патологична физиология.

Р. Вирхов
* * *

От всеки лекар се изисква такт и етична сериозност, но от 
патологоанатома – най-много. Защото при него идват мъртви 
хора, на които лекарското изкуство не е могло да помогне.

X. Зигерист
* * *

Патологът не описва, а обяснява.
Б. Кърджиев

* * *
Днес няма проблеми на медицинската наука и на практическото 

здравеопазване, които могат да се разрешат без паталогоана-
томична разработка.

Г. Михайлов
* * *

Особено място и изключително голямо значение има патоло-
гичната анатомия като теоретична дисциплина при обучаването 
на студентите.

Б. Кърджиев
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* * *
Паталогичната анатомия може да се разрасне в жива наука 

само съединена с патологичната физиология.
Р. Вирхов

* * *
Патологичната анатомия винаги е била във връзка с клиниката. 

Патологичната анатомия не се е развивала за себе си, тя служи 
на клиниката, обяснява клиничните явления.

Б. Кърджиев
* * *

Нещастният Вирхов! Той щастливо разчлени човека на клетки, 
и сега вече не може да го събере!

Е. Швенингер
* * *

Специалистът, съсредоточавайки своето внимание върху отдел-
ния орган, не трябва да забравя човека като цяло.

Р. Вирхов

3.2.2. ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ

Когато настъпи болестта, то е засегнато цялото тяло... 
Всички органи са взаимно свързани. Дори когато определена част 
не е в ред, то цялото тяло се чувствува болно.

Шуан Кагава
* * *

Може би за нормата най-задълбочено ни поучава патологичното 
и тя усеща, че от страна на болестта могат да се осъществят 
най-дръзките пробиви в здрача на живота.

Томас Ман
* * *

Това е, което наричам анатомична мисъл в медицината. Аз 
твърдя, че никой лекар по правило не може да подозира болестен 
процес, ако той не е в състояние да определи местонахождението 
му в организма.

Р. Вирхов
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* * *
Изучаването и вдълбочаването в тия явления – паталогичес-

ката физиология е предмет на клиниката, тя е необходима за 
нея защото без нея могат не само да се разберат явленията, 
но често пъти не може да се схване целият болестен процес 
като едно цяло и влиянието му върху отделни органи, респ. върху 
тяхната функция.

В. Моллов
* * *

Колкото и да са изяснени патофизиологичните механизми, 
които пораждат болестта, тя е обвита в мистерията на живота 
и смъртта.

X. Лопес Ибор
* * *

Ако осъзнаем, че всички болести са предизвикани от цирку-
латорни смущения,... то медицината е овладяна почти напълно.

Гонзан Гото

3.2.3. ФАРМАКОЛОГИЯ
Науката за лекарствата се развива под знака на девиза: “Semper 

excelsior“ – винаги по-възвишено.
Б. Юруков

* * *
В действителност има само едно истинско научно лече-

ние на всички болести, а то е, да се стимулират фагоцитите. 
Медикаментите са заблуда.

Д. Б. Шоу
* * *

Лекувай с лекарство, което може да причини заболяване, 
подобно на болестта.

С. Ханеман
* * *

Трябва много да се разбира фармакологията, за да можем да 
се справим с относително малко лекарствени средства.

В. Хойбнер
* * *

Съвременната фармакология сред болните и лекарите доведе 
до назначаване на големи количества медикаменти.

Б. Вотчал
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* * *
Всъщност няма разумен човек, който да полее мъждукащ фас 

с кофа вода. По същия начин следва да се подходи при въвежда-
нето на силно активни медикаменти. Винаги важи правилото 
да предпочетем щетите, нанесени от водата, отколкото тези 
на огъня.

К. Полак
* * *

Съвременните модерни лекарства са достигнали такова ниво 
на въздействие, че могат да се приемат само тогава, когато се 
радваме на съвършено здраве.

(американски лекар по К. Полак)

* * *
За фармакологията и за лекаря важи максимата на Парацелз: 

„Dosis sola facit venenum“ или – „От дозата зависи, дали едно 
вещество ще действа отровно, и дозата е, която прави едно 
лекарство да не е отрова.“

Б. Юруков
* * *

Доверието към модерните лекарствени средства при всяко 
положение е оправдано... Преобладават предимствата и резултат-
ността на модерната лекарствена терапия пред недостатъците 
и рисковете от нея.

К. Полак
* * *

Един добър лекар може да се справи във вътрешната медицина 
с 25 до 30 рецепти.

Г. Бергман
* * *

Ние често разговаряме – моят лекар и аз; той ми предписва 
своите рецепти, и аз никога не ги използвам; така се чувствам 
добре.

Молиер
* * *

Полипрагмазията е дъщеря на незнанието.
Ф. Бейкън

* * *
За общественото здраве на един град присъствието на един 

клоун е по-добро, отколкото 20 аптеки, затрупани с лекарства.
Т. Сиденхайм
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* * *
Само лекарите могат да ни унищожат и ни унищожават, без 

страх и със спокойствие, без да вадят друго оръжие, освен това 
на рецептата.

Сервантес

3.2.4. РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Едно от най-големите научни постижения през миналото сто-
летие е откриването на рентгеновите лъчи...

Г. Тенчов
* * *

Получените чрез рентгеновия метод находки при редица забо-
лявания са така демонстративни, че рентгеновото изследване 
се нарича от някои „аутопсия ин виво“.

К. Влахов
* * *

Днес почти не съществува медицинската дисциплина, която 
да не прибягва до помощта на рентгенологията и радиологията 
в своята ежедневна практика.

К. Влахов
* * *

Рентгенологията обезпечи хирургията не само с решаващи 
документални данни, но ни даде и точни и безспорни доказа-
телства за направленията и последователността в етапите на 
патологичните изменения, т.е. позволи да се проникне дълбоко и 
правилно да се разбере самата същност на протичащите пато-
физиологични процеси.

С. Юдин
* * *

Не без основание някои наричат рентгенологията патолого-
анатомия на живия човек.

Б. Бърлиев

3.2.5. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Съвременната медицина е немислима без лабораторията.
Ив. Йонков
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* * *
Едно от звената в здравеопазването, в което намират широко 

приложение постиженията на научно-техническият прогрес, е 
клиничната лаборатория.

Д. Дочев
* * *

Понякога се питам дали днес достатъчно ценим прецизния 
преглед, преди пациентът да е започнал своя поход към лабо-
раторията. На лабораторните резултати се предава толкова 
голямо значение, че не използваме докрай нашите пет сетива за 
преценка на комплексното състояние на болния. 

У. Мейо
* * *

От лабораторните изследвания не бива да се искат диагнози, 
а само контрола, потвърждение или отричане на клиничната 
диагноза.

К. Чилов
* * *

Лабораторията е отлична, когато се касае да ни даде допълни-
телни точни указания, но не да ни освободи от личното усилие.

К. Чилов
* * *

Различните оперативни способи, като кръвоспирането, първи-
чен шев, тампонадата, дренажа, антисептиката и асептиката 
са резултати от морфологичното изследване на раната.

Р. Нисен
* * *

 Въвеждането на антисептиката и асептиката, откриването 
и прилагането на наркотичните вещества освободиха операциите 
от тежестта на инфекциите и болката – и двете постижения, 
подготвени в лабораториите на Кох и Пастьор, в изследова-
телските институти на химиците.

Р. Нисен
* * *

Лабораторията е неразделна част от клиниката и трябва да 
ù се даде онова значение, което придаваме и на другите клинични 
методи на изследване, напр. перкусия и аускултация.

К. Чилов
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* * *
Горко на този лекар, който е забравил да перкутира границите 

на сърцето поради това, че има възможност да ги определи по 
ортодиаграфския метод, или който мисли, че без електрокардио-
графия не трябва да се съди за дейността на сърцето; или, за 
да се признае уремичното състояние на болния, трябва първо да 
се знае количеството на остатъчния азот в кръвта; или пък, 
ако лекарят без реакцията на Васерман стои безпомощен пред 
клиничните явления на сифилиса.

Л. Ансимов
* * *

Напълно съзнаваме, обаче, колко мъчно е да се тълкуват про-
бите клинически и им се припише безупречна стойност. Техният 
език е мъчен, разтегнат и изисква голяма осторожност и критика.

К. Чилов
* * *

Красивите картини, които се получават при имуноелектро-
форезата на серуми, послужиха отначало като украса на много 
научни трудове, но тъй като трудно се интерпретираха, не наме-
риха достатъчно широко приложение. Едва след като започнаха 
да се използват моноспецифични серуми за идентифициране на 
многобройните преципитационни дъги стана ясно какво мощно 
средство представляват имуноклиничните методи.

Ив. Вапцаров
* * *

Лабораторията и клиниката не могат да бъдат разделени. Те са 
неразривно свързани една с друга както в ежедневната практика 
на хирургията, така и в изследването на най-големите проблеми 
на патологията. В ежедневната практика на първо място ще 
стои винаги клиниката, поставена там от онзи елемент на 
синтез и анализ, който притежава и трябва да притежава винаги 
истинския лекар.

Бегоин

3.2.6. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
Макар и родена в лоното на хирургията... съвременната анес-

тезиология е една от медицинските дисциплини, хвърляща мост 
между отделните тесни специалности.

Й. Йорданов
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* * *
Интравенозната наркоза окончателно хуманизира анестезио-

логията.
К. Полак

* * *
Да се избегне болката от операцията е фантазия, в която 

никой не вярва.
Л. Велпау

* * *
Хирургът д-р Уорън след първо успешно провеждане на опера-

ция под етерна наркоза (подадена от зъболекаря д-р Мартон): 
„Джентълмени, това не е мистификация!“

Х. Зигерист
* * *

Прогресът в областта на анестезиологията е колосален и той 
открива огромни възможности във всички области на хирургията.

С. Юдин
* * *

Упойката си остава едно от най-големите открития на нау-
ката. Без упойката хирургията не би могла да напредне и достигне 
оная висока степен на развитие, каквато има днес.

Г. Москов
* * *

Голям напредък бележи съвременната хирургия благодарение на 
постижения, в чиито възникване и развитие тя участва: това са 
усъвършенстваните методи за наркоза и хемотерапията.

Р. Нисен
* * *

Днес анестезиологът участвува в подбора на пациентите за 
операция, аргументира противопоказанията за нея, обезпечава 
адекватни анестезиологични пособия, безопасността на пациента 
по време на операция, и борбата с усложненията и нарушенията 
на функциите на жизненоважните органи.

В. Петровски



52

* * *
Правата и задълженията на анестезиолога могат да се форму-

лират по следния начин: анестезиологът има право, ако пациентът 
е в състояние на дълбока кома, а също и тогава, когато според 
мнението на лекаря-експерт състоянието му е безнадеждно, да 
използва съвременните апарати за изкуствено дишане, но той не 
е задължен да направи това. Фамилията може да настои, лекарят 
да преустанови опитите за реанимация – и той може да пос-
ледва този съвет, ако се окаже, че резултатите от тези опити 
ще доведат семейството до такова обременяване, което не би 
следвало да му се представи. Следователно лекарят е в правото 
си да изключи апарата за дишане, преди кръвообращението да е 
окончателно спряло.

Папа Пий XII
* * *

Въпреки всички усилия все още не съществува идеалния нар-
котик.

К. Полак
* * *

Една добра обща наркоза може да се постигне и с аспирин и 
уиски – само трябва да знаем как!

(английски анестезиолог по К. Полак)

* * *
Така, че с това безвредно средство (локалната анестезио-

логия – б. а.) в ръцете считам от идеални, морални и правни 
гледни точки за недопустимо да се прилага опасната наркоза 
там, където това средство е достатъчно.

К. Шлайх
* * *

Посредством сътрудничеството между анестезиологът и тех-
никът нашата терапевтична дейност и контролиращи функции 
стават по-точни и диференцирани.

И. Колб
* * *

В случай на мозъчна смърт лекарят е изправен пред необхо-
димостта да вземе небезболезнено лично решение, което никой 
авторитет няма да поеме вместо него. Той трябва да действа 
според знанията и съвестта си. Техническият напредък в меди-
цината тук добива облика на медико-етичен проблем от най-
висше ниво.

Папа Пий ХІІ
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* * *
Работата на „Бърза помощ“ изисква голямо напрежение на 

моралните и физически сили, въздържаност и самообладание.
В. Соколов

3.2.7. ФИЗИОТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛ-
ТУРА И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ)

Днес е немислимо да се осъществи пълна рехабилитация на 
болния без методите на физикалната терапия.

Ст. Йонков
* * *

Един от методите на профилактичната медицина се явява 
лечебната физкултура.

В. Мошков
* * *

Гимнастиката винаги широко се е използвала с лечебна цел, 
тя е служила на човечеството като неизчерпаем извор на сила, 
бодрост и здраве.

И. Саркизов – Серазини
* * *

Лечебната физкултура е лечебен метод който може да бъде 
използван при различни заболявания за целите на получаване на 
най-добър терапевтичен ефект.

В. Мошков
* * *

Много полезно в борбата със застоя на кръвта в отделни 
места на организма е гимнастиката и масажът. С тях трябва 
да започва деня и с тях да завършва. Десет-двайсет минути 
ежедневно изразходвани за това не само придават бодрост за 
целия ден, но и съхраняват не малко години от живота.

А. Богомолец
* * *

Друга много съществена функция на физическата активност 
която привлича вниманието е, че тя дава възможност да се изяви 
максималният, най-крайният възможен за генетичния потенциал 
на дадено лице изпълнителски капацитет, което е свързано с 
реализирането на спортната работоспособност.

А. Радев
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* * *
Болният не трябва да се изпраща да прави минерални бани, за да 

се отърве лекарят от него, или за да му се достави удоволствие.
Парацелз

* * *
Лечението и предпазването от болести е в студената вода, 

тя укрепва тялото и запазва бодростта на духа.
Цела

* * *
Горите имат огромно санитарно значение и по тази причина 

тяхното немилостиво унищожение трябва да се спре или по-
добре урегулира.

Ст. Белинов
* * *

Провидението е отредило мъдро водата, от която се нуж-
даят хората и животните, тревата и гората да не съдържат 
лечебни минерални вещества: тази вода е достатъчна и полезна 
за здравите, както минералната вода е полезна за болните; при-
родата, следователно е отделила лекарството от онова, което 
не е лекарство.

Парацелз
* * *

Най-добрият лекар, който няма нито кабинет, нито диплома, 
нито фирма на вратата и който не взема никакви хонорари е 
слънцето.

Н. Подвойски
* * *

Минералните бани за всяка държава представляват драгоценно 
имане с важно санитарно и икономическо значение.

Ст. Белинов
* * *

Но баните в национално-икономическо отношение имат още 
едно грамадно значение, защото те, освен прякото и косвеното 
им здравословно значение, могат да се разглеждат като една 
индустрия, най-доходната и най-износната, може би, от всички 
индустрии, която е в състояние да повдигне икономически цели 
области.

Д. Иванов
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* * *
Само лечението с минерална вода при обстановката на съвре-

менните курорти може да предизвика в организма, страдащ от 
хроническа или конституционална болест, оная благотворна и 
дълготрайна промяна, икономия, която ни едно лекарство не 
може да даде при никакви условия.

Ст. Белинов

3.2.8. ХЕМАТОЛОГИЯ
Хематологията в днешно време е тъй напреднала, че който 

лекар не може или не знае да се ползва от нейните придобивки, 
той при диагнозата на вътрешните болести е тъй безпомощен, 
както и този, който не знае да пречука или да прислуша болните 
си.

Ст. Киркович
* * *

Хематологията не е само една от основите на патологията, 
но и една от основите на антробиологията.

Ж. Хайем
* * *

От едно героично и опасно средство, което се е използвало 
само в крайни и отчаяни случаи, днес трансфузията е станала 
ценна и важна придобивка на модерната медицина, от която не 
можем вече да се лишим.

Г. Капитанов

3.2.9. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Пред епидемиологията стои благородната цел да освободи 

човечеството от заразните болести, като на първо време пре-
махне предотвратимите и ограничи до крайна степен трудно 
предотвратимите.

П. Вербев
* * *

Ролята на епидемиологията изпъква особено ярко на фона 
на огромните жертви, страдания и икономически щети, които 
човечеството е претърпяло от заразните болести. Дори после-
диците от войните са бледи в сравнение със загубите, които се 
дължат на невидимите микробни агенти.

Е. Гъбев
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* * *
Епидемиологията е не само една теоретична наука, която 

изучава същността на епидемичния процес и закономерностите, 
които го управляват, но тя е приложна практически наука. И 
в своята приложна част епидемиологията не само издирва и 
показва най-целесъобразните мерки за борба със заразните боле-
сти и тяхното бързо прекратяване, но тя издирва и посочва 
начините и пътищата, по които епидемичният процес може да 
бъде предотвратен. Оттук произлиза и определението на епи-
демиологията към профилактичните науки.

П. Вербев

3.2.10. МЕДИЦИНА – ТЕХНИКА; ДРУГИ 
ФУНДАМЕНТАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Сполучливите космически полети доказаха, че медицината и 
техниката могат да бъдат равностойни партньори.

К. Полак
* * *

Развитието на медицината, особено на клиничната, е невъз-
можно без разрешението на възникващите в нея противоречия. 
Бързият темп на развитието на науката и техниката създава 
обстановка, в която се появяват много нови неща, които влияят 
върху човека; той е принуден да се изменя, да изменя своите 
възгледи, концепции, начин на живот, методи на работа и т.н. 
Във връзка с това възниква въпросът: как да се държим в новата 
обстановка?

А. Ф. Билибин
* * *

Аз вярвам, че ще дойде ден, когато болният неизвестно от 
какво човек ще се предава в ръцете на физиците. Без да го 
питат за нищо, тези физици ще му вземат кръв, ще изведат 
някакви константи, ще ги умножат една след друга. След това 
след справка с логаритмичната таблица те ще го излекуват с 
едно-единствено хапче.

И все пак ако аз се разболея, ще се обърна към някой стар 
земски лекар. Той ще ме погледне с ъгъла на очите, ще опипа 
пулса и корема, ще ме прислуша. След това ще се закашля, запал-
вайки лулата си, ще потърка брадата си и ще ми се усмихне, за 



57

да успокои по-добре болката. Разбира се аз се възхищавам от 
науката, но аз се възхищавам и от мъдростта.

Екзюпери
* * *

В техниката стандартите са полезни и необходими, към тях е 
нужно да се стремим. В медицината стандарти няма. При лекаря 
идва не болестта, а болният. С неговата чрезвичайно причудлива 
индивидуалност, пречупена през особеността на болестта, нито 
един случай не си схожда с другия, така както няма еднакви 
отпечатъци от палци.

И. Давидовски
* * *

Човекът не е машина, и лекарят не е машинист.
К. Бауер

* * *
Тогава ще виждаш пред себе си поток от непрекъснато постъп-

ващия болничен „материал“, по пътя през приемната и през лабо-
раторията, продължаващ естествено в автоматичното легло. 
Това легло може да бъде снабдено с електронна апаратура, която 
без човешка интервенция ще може да регулира мозъчните процеси 
– съня или будното състояние, апетита или безапетитието. И 
така човекът, който и без това действа върху елементарното 
– върху приемането на храна и върху отделянето, едновременно 
с това ще бъде третиран с апарати.

М. Тайлике
* * *

Моделирането на жизнените функции с помощта на изчисли-
телни устройства позволява задълбочено проникване в непознати 
за сега области и изграждане на нови теоретически постановки 
и практически изводи.

Н. Бошев
* * *

Биомедицинската техника – тя е междудисциплинарна област, в 
която медици и биолози работят съвместно с прецизни естество-
изпитатели и инженери, за да достигнат до оптимални решения 
на чисто биологически и медицински проблеми. Как например да 
се регулира и управлява при биокибернетиката тялото като една 
много комплицирана комбинация от множество машиноподобни 
системи, всички от които работят по аналогични принципи, 
както създадените от човека кибернетични машини.

И. Г. Триксал
Л. Браун
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* * *
Като някакво изкопаемо, допотопен екземпляр, изчезва домаш-

ния лекар... този, последният, в който остава все още нещо от 
предишната двойственост между жреца и лечителя. Времето 
го изхвърля от колесницата. Той се явява като противоречие 
на закона за специализацията и систематизацията, така както 
файтонджийският кон по отношение на автомобила. Бидейки 
твърде човечен, той не приляга повече на отишлата напред 
механика в медицината.

Ст. Цвайг
* * *

Научно-техническият прогрес в съвременната медицина включва 
в себе си необходимостта от прогрес от морално-естетическо 
естество. 

Б. В. Петровски
* * *

Поклон пред постиженията на науката, поклон пред тънките 
лаборатории, изследвания и фини диагнози, но нека не се забравя, 
че с това не се изчерпва силата на лекарското изкуство и че в 
много случаи с няколко благи думи, с искрено вживяване в едно 
страдание и подкрепа на падналия дух може да се направи много 
повече, отколкото с най-силните медикаменти.

Е. Шеханова
* * *

Кибернетиката ще повлияе върху нашето бъдещо съществу-
вание по-силно от автомеханиката и космическите полети.

К. Щайнбух
* * *

Разумно включена, машината (компютърът – б. а.) не може да 
деградира човека. Само от лекаря зависи, дали той ще си запази 
правото на отговорност и свободата за вземане на решение. 
Така модерната техника може да допринесе за обогатяването 
на медицинската наука и практика.

К. Полак
* * *

Ние трябва да ценим физиката, химията, експерименталната 
физиология, биологията, които са крайно необходими за клинич-
ната дейност. Наред с това е необходимо да се повишава вни-
манието към живота, конкретната личност в лицето на болния.

А. Ф. Билибин
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* * *
Всеки по-голям напредък в хирургията е бил свързан винаги 

с открития във физиката, химията и биохимията. Всяко ново 
откритие в тези области е намирало своето отражение и в 
хирургията.

Г. Капитанов
* * *

Възниква още трето, напълно бездушно същество: апаратът.  
Все по-ненужен става за диагнозата проницателния и творчески 
съчетаващ поглед на истинския лекар поради микроскопа, рент-
гена, лабораторията, готовите лекарствени форми.

Ст. Цвайг
* * *

Против тетануса ние притежавахме в лицето на открития 
от Беринг тетанусов антитоксин, ценно средство, което почти 
напълно предотвратява възникването на болестта. Откритието 
на Рентген ни предостави възможността да установяваме нара-
няванията на костите, както и локализацията на чуждите тела. 
На работите на Роберт Кох ние дължим предпазването от 
раневите инфекции.

В. Кьортер
* * *

Техническият прогрес в медицината се изяви с изобилие на нови 
прецизни лабораторни методики, инструментариум и апаратни 
изследвания, които значително улесняват съвременния лекар в 
неговите диагностични цели. 

И. Руменов
* * *

Медицинската техника обостря нашите сетивни органи и ни 
помага по-дълбоко да вникнем в детайлите на заболяванията, но 
ние все пак знаем, че медицинската техника е насочена срещу един 
лично наш недостатък, без който не можем да си представим 
нашата професия, и този именно недостатък се явява сферата 
на лекарското изкуство. Някои автори считат, че към научното 
познание в медицината се присъединява още нещо, недостижимо 
за разума, и това нещо те считат за изкуство в медицината. 

Г. С. Пондоев
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* * *
Посредством реализирането на техническите усъвършенства-

ния в клиниките те се превърнаха в център на практическата, 
преподавателската и квалификационната дейност на лекаря. Но 
в тях решаващ за лечебния процес е духът, който цари в заведе-
нието. Техническият механизъм се одухотворява от този лекарски 
дух на заведението – етика, за която не се говори, но която се 
осъществява.

К. Ясперс
* * *

Не трябва да прикриваме една основна грижа, а именно, дали 
болният при все повече задълбочаваща се специализация и техниза-
ция, особено в хирургията, не става все повече и повече обект на 
нашата диагностика, изследователска дейност и терапевтична-
наука? Особено осезателна става тази грижа, когато по време 
на своята колективна работа лекарят най-малко се чувствува 
отговорен за доброто и болките на своя пациент и в своята 
работа не се ръководи от думите на поетесата Ебнер-Ешенбах: 
„Обичай всеки човек, но страдащият е твое дете“.

К. Ценкер
* * *

Съществува насъщна необходимост от прилагане на съвременна 
техника при създаване на по-ефективна информационна система 
в болниците. Значителното изменение в потока на информаци-
ята, в нейното предаване вътре в болницата оказва съществено 
влияние на всяка подсистема на болницата, на всяка медицинска 
процедура, на целия медицински персонал.

М. А. Шнепс-Шнеппе
* * *

Около една четвърт от всички средства, изразходвани от 
болниците, са за сметка на обработка на информацията.

М. А. Шнепс-Шнеппе
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* * *
Системата за обработка и предаване на данните има такова 

значение за успешната работа на медицинските учреждения, 
каквато нервната система за човека.

М. А. Шнепс-Шнеппе

3.2.11. МОДЕЛИРАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА

Областта на науката, наречена изкуствен интелект (ИИ) се 
занимава с изучаване на най-тайнствените въпроси на човешкото 
съществувание. Каква е природата на мисленето? Какви процеси 
се извършват в нашия организъм, когато мислим, чувствуваме, 
виждаме, разбираме? Възможно ли е по принцип да се разбере, 
как работи нашият мозък? В продължение на хилядолетия човек 
си задава тези въпроси, но засега ние не можем да отговорим на 
тях донякъде определено.

Р. Шенк
* * *

Основното значение на изкуствения интелект като научно 
направление се заключава именно в думата „интелект“ – тайн-
ствена и привлекателна. Много прекрасни „интелектуални“ про-
грами не правят нищо полезно, а много „умни“ програми нямат 
никакво отношение към ИИ. Ако от самото начало тези неща 
биха строго се разграничавали, то на нас биха ни били спестени 
бъркотии, безредици, недоволства и разочарования.

Р. Шенк
Л. Хантер

* * *
Развитието на изкуствения интелект ще допринесе част от 

мисловната работа да се извършва по-добре и по-бързо. Оттук би 
могла да възникне обаче опасността, човекът да стане мисловно 
ленив.

К. Щайнбук
* * *

Занимавайки се с моделиране на интелекта, не трябва да се 
мисли за устройството на реалните ръце, крака, очи и т.н. Може 
просто да се пишат програми за компютъра, което несъмнено 
се оказва по-прост, и главно, лесно контролируем процес.

В. Стефанюк



62

* * *
Изкуственият интелект като област на науката – това е 

само малка част от грандиозния опит да се достигне мисленето. 
Програмите, който създаваме, са важни като експеримент, а не 
като краен резултат.

В. Шенк,
Л. Хантер

* * *
Накрая инженерите могат да се реваншират на представите-

лите на хуманитарните области, достатъчно е да се състави 
сложна програма и компютър ще започне да обучава хората 
на тях, да пишат за тях стихове, да вземат в продължение на 
секунди оптимални решения по най-важните въпроси и пр.

В. Л. Стефанюк
* * *

Много сили бяха изразходвани за създаване на ефективни прог-
рами за решение на подобен род „интелектуални задачи“ – игра 
на шах, доказване на теореми, решаване на сложни логически 
„главоблъсканици“. Обаче скоро се установи, че разработваните 
методи не приличат на тези, които в действителност ползват 
хората при решаване на подобни задачи.

Р. Шенк
Л. Хантер

* * *
Съществуването между автомати за нас е неестествено. Ние 

трябва да намерим такива форми за живот, с които и в тази 
неестествена обстановка да останем физически и душевно здрави.

К. Щайнбух
* * *

Персоналният компютър е индивидуален инструмент за усил-
ване природните възможности на човека.

Джобс
* * *

Автоматът удивява само лаика. Специалистът знае, че чове-
кът стои с една крачка напред от кибернетичния модел, тъй 
като той е този, който програмира постиженията на техниката. 
Само човекът може да размишлява над непостигнатото, докато 
компютърът изпълнява постигнатото от него.

К. Полак
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3.3.	клинични	диСциплини

3.3.1. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Акушерството е така старо, както и цялото човечество...
Г. Рейн

* * *
Нашите майки, жени, сестри, дъщери... са люлка на рода 

човешки. Направете тази люлка здрава, силна, бодра, и вие ще 
отстраните много страдания, и вие ще унищожите на земята 
много нещастия...

В. Снегирев
* * *

Гинекологията, вместо да се превърне в наука за жената, се 
превърна в наука за заболяванията на тазовите органи.

В. Ф. Снегириев
* * *

Не употребявайте при леглото на гинекологично болната 
чуждестранни думи, и не назовавайте никакви органи. Болните 
по-често повече страдат от названието на заболяването, откол-
кото от самата болест.

П. Щрасман
* * *

Всяка излишна минута на престояване на гинекологическия 
стол е нежелателна.

В. И. Елцов – Стрелков
* * *

В акушерската наука едва ли има въпрос, върху който да не е 
писано многократно. Това се обуславя от особеното естество 
на акушерската наука.

Л. Ламбрев
* * *

Не следва да им (на бременните – б. а.) се съобщава това, 
което ги опечалява и огорчава...

Авицена
* * *

Пациентката желае да види в акушер-гинеколога – образец на 
деловитост, подреденост, вежливост и външна акуратност.

В. И. Елцов – Стрелков
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* * *
На всеки акушер с дългогодишна дейност е известно, че аку-

шерската практика не може да се добие само с изучаването ù 
в университетите, колкото и майсторски да се обучават сту-
дентите.

Л. Ламбрев
* * *

Спасявай живота на майката, щади живота на детето.
Д. Стаматов

* * *
В акушерската практика понякога с 5 минути по-късно дадена 

помощ може да бъде фатална.
М. Славчев

* * *
Важен деонтологичен принцип при работа в операционната се 

явява „стерилността“ на думите. В операционната са нетърпими 
грубостта, виковете, разговорите на странични теми.

В. Елцов – Стрелков
* * *

Лекарят, оказващ помощ при раждане, наред с необходимите 
знания и технически навици, трябва да обладава голяма издръж-
ливост, да бъде хладнокръвен, трезво да оценява акушерската 
ситуация...

Л. Персианинов

3.3.2. ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Вътрешната клиника има извоювано ръководно място като 
майка на всички клонове на лечебното изкуство. 

К. Чилов
* * *

Сред всички други медицински науки акцентът трябва да се 
постави на вътрешната медицина, която е майка на всички други 
медицински дисциплини; тя се явява основа на всички специално-
сти, които никога не трябва да губят с нея тясната си връзка. 
Вътрешната медицина – това е изходния пункт за клиничното 
образование на всеки студент-медик. 

Г. Пондоев
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* * *
Вътрешната клиника е най-обширната област в сравнение с 

другите медицински дисциплини. Тук именно студентът получава 
общото медицинско познание, което, в същност му е най-необ-
ходимо като лекар. 

К. Чилов
* * *

Основна цел на вътрешната медицина – това е да се даде на 
студента основа, на която той трябва твърдо да стои, неза-
висимо от това, каква специалност в последствие ще избере.

Г. С. Пондоев
* * *

Вътрешната медицина... и днес е запазила ролята си на общо-
образователна и общомедицинска дисциплина, даваща възможност 
на лекарите не само да се научат правилно да изследват болните, 
но и да мислят и да разсъждават по медицински.

Ив. Йонков
* * *

Психотерапевтичните навици на лекаря-терапевт се оказват 
„обострено задължителни“ компоненти на неговото професио-
нално майсторство, съществен фактор, определящ нивото на 
лекарската квалификация и личностните му качества. 

И. Шхвазабая
* * *

Днешната клиника съвсем не се задоволява само с установя-
ване на болния орган и на назначаване на диагнозата, а държи 
сметка за съотношенията на тази болест с други органи, с други 
функции, а също и с индивидуалните особености на организма.

К. Чилов
* * *

Клиниката не е гимназия, а част от университета; следова-
телно, тя не бива да пълни главите на студентите само със 
знания, а да съдейства те да станат и мислещи лекари.

Епингер
* * *

В клиничната практика ние не можем да избегнем да схва-
щаме комплицирани синдроми предметно, болестта в нейното 
цяло; да обсъждаме зависимостта на разни явления от външни 
и вътрешни причини.

В. Моллов
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* * *
Където клиницистът не е водач на лекарите, той не разбира 

своето положение.
Е. Майер

* * *
Селският участък – това е важен етап в подготовката на 

лекаря за оформянето на неговите етически качества, мировъзре-
ние и чувство за дълг, висока отговорност за съдбата на болния, 
за самостоятелност в решението на редица организационни и 
професионални въпроси от диагностичен и лечебен план.

И. Шхвацабая
* * *

В съгласие с традицията... смятаме, че е много по-педагогично 
да се започне с изучаването на симптоматологията на отдел-
ните нозологични единици, така, както нещата се представят 
в обикновената клиническа практика.

А. Митов
* * *

Желанието да разбере – е неговата цел, анализът – неговият 
път, и в суровата борба за светлината на истината той става 
лекар на основата на приятелството и приятел на основата на 
лечението.

Й. Шулц
* * *

Домашният лекар е лекар, който знае по-малко за много неща, 
и с течение на времето знае все по-малко за все повече неща, 
докато накрая вече нищо не знае за всички неща.

П. Щол

3.3.3. ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

Модерната дерматология трябва да съчетава някогашната 
дескриптивно-морфологическа наука, допълнена с анатомопа-
тологическо прозрение, широко клиническо наблюдение на целия 
организъм и неговите функции – всичко това под контрола на 
експерименталните и лабораторните изследвания, при помощта 
на биологията, биофизиката и биохимията. 

Л. Попов
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* * *
Дерматологията е важен отрасъл на медицинската наука... 

Всеки лекар... трябва да е добре подготвен по дерматология.
Б. Берон

* * *
При събиране на анамнезата за половия живот на сифилис-

тично болния следва да се прилага принципът на „оптималния 
компромис“, позволяващ да се щади психиката на болния.

В. Кочетков
* * *

При всеки катаклизъм (природни бедствия, войни и други) 
сифилисът винаги шества свой пореден триумф. 

Ив. Толев
* * *

Необходимо е да се отбележи, че задачата на дерматолога се 
заключава не само в това, да излекува болния, но и психически 
да го рехабилитира.

Ю. Скрилкин
* * *

Всеки венерично болен първо трябва да се успокои с това, че 
е попаднал в кожно-венеричен, а не в онкологичен диспансер.

Н. Запрянов
* * *

В нашето общество се прави всичко за венерично болните – 
освен това, че не се удостояват с правителствени награди за 
тази им заслуга.

Н. Запрянов

3.3.4. ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 
Много писатели са писали върху животинския произход на зараз-

ните материи. Повечето твърдяха, че същите не се саморазви-
ват от животинската субстанция, а че самата тя е органична 
и жива... Не искам да губя време да оборвам тези несъстоятелни 
хипотези.

А. Озанам
* * *

Борбата със заразните болести е представлявала и дълго още 
ще представлява най-тежкия отдел в здравното поле...

Л. Аджаров
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* * *
Рационална и успешна борба с каква да е инфекциозна болест 

е възможна само при условие, когато тая болест е изучена, 
във всичките ù подробности относително географическото ù 
разпространение, размера на върлуването ù, и по възможност, 
причините, които я предизвикват.

М. Иванов
* * *

Грижите за инфекциозно болния са от изключително значение 
и имат за задача да облекчат общото му състояние и да предот-
вратят усложненията.

Ст. Йочев
* * *

Най-ранните исторически паметници свидетелстват, че зараз-
ните болести са съпътствали човешкото общество от неговото 
зараждане до наши дни.

М. Радев
* * *

Едва с напредъка на микробиологията се създават благоприятни 
предпоставки за подробно изучаване на етиологията, епидеми-
ологията, патогенезата, диагностиката и профилактиката на 
инфекциозните заболявания.

Б. Тасков

3.3.5. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Историята на ортопедията е толкова стара, колкото и 
самата медицина.

Б. Бойчев
* * *

Формата преди всичко.
Л. Андре

* * *
Често пъти хирургът е принуден против желанието си, да 

ампутира крайник, за да спаси на пациента живота, тъй като 
е по-добре да се живее с три крайника, отколкото да се умре с 
четири.

П. Дионис
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* * *
Жертвите, които вземат злополуките, са много повече, откол-

кото жертвите на която е да е война, позната на човечеството.
М. Кандан

* * *
По-добре осакатен, отколкото мъртъв!

Б. Дачев
* * *

Ортопедията е хирургическа специалност и в случая се касае 
до хирургия на органите на движението.

Б. Бойчев
* * *

Формата и функцията в човешкото тяло са така тясно свър-
зани, че мъчно можем да си представим деформиран орган и 
нормална функция и обратно.

Б. Бойчев
* * *

Какво ни даде безразсъдно широкото разпространение на остео-
синтезата?! Това, че преди всичко не сме имали остеомиелити 
след закрити фрактури.

В. Чаклин
* * *

Аз предлагам да се организира лига за защита на болните от 
извънредно активните хирурзи (травматолози – б. а.)

В. Чаклин
* * *

Най-важните положения за лекуване на ортопедичните забо-
лявания: за сметка на формата не трябва да страда и още по-
малко да се жертва функцията, за сметка на функцията може 
да пострада малко формата..

Б. Бойчев
* * *

Ортопедията като специалност за деформитетите на човеш-
кото тяло в стария смисъл на Андри преминава в специалност за 
повредите и болестите на органите на движението, при които 
деформитетът е един от най-важните симптоми, но все пак 
само един симптом.

Б. Бойчев
* * *

Преследването на „идеален анатомичен резултат на всяка 
цена“ може да струва на болния живота.

Г. С. Юмашев
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* * *
В ортопедията и травматологията консервативните и опера-

тивните методи на лечение не трябва да се противопоставят 
един на друг, а взаимно да се използват и допълват. Изкуството 
е именно в това, специалистът... правилно да ги използва. Всяко 
увлечение в една или друга насока е вредно за болния и често е 
свързано с големи разочарования.

Ж. Желев
* * *

Лечението на възрастния пациент трябва да преследва не тол-
кова пълно анатомично възстановяване, колкото отстраняване 
на болковия синдром и възстановяване на функциите до уровен, 
удовлетворяващ болния.

Г. С. Юмашев

3.3.6. ОФТАЛМОЛОГИЯ

Офталмологията като специалност винаги се е отличавала с 
нейната нежност, сложна техника, универсалност и обществено 
значение.

К. Пашев
* * *

Не забравяйте, че ако има медицински отрасъл, който най-вече 
включва медицина и изкуство, то е именно офталмологията.

К. Пашев
* * *

С развитието си, обаче, офталмологията, както и самата 
медицина, от лечебна еволюира в предпазна и от индивидуална 
става социална.

К. Пашев
* * *

Зрението е рождено право на всеки, а опазването му – дълг 
на всички.

К. Пашев
* * *

Офталмологията е не „тясна“ специалност, а много „широка“ 
– едновременно и хирургична, и терапевтична.

Ив. Василев
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* * *
Окото е било винаги не само предмет на удивление, но и на 

строго изучаване и предпазване от заболявания.
К. Пашев

* * *
От офталмолога се изисква не само добро лекуване и опериране, 

но и да предпазва населението от заболявания и наранявания. Той 
е едновременно и лечител, и предпазител.

К. Пашев
* * *

Офталмологът трябва да бъде нежен и внимателен в отно-
шението си към този благороден орган (окото – б. а.), от който 
зависят работоспособността и съдбата на човека. 

К. Пашев
* * *

Сравняването на окото и слънцето е така старо, както и 
човечеството.

С. Вавилов
* * *

Ако не беше слънчево нашето око, 
Кой на слънцето би се любувал?

Гьоте
* * *

Не е така тежко да бъдеш сляп, 
колкото е тежко да знаеш, 
че скоро ще ослепееш.

Г. Пондоев

3.3.7. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Умението да се разговаря с пациента е задължително професио-
нално качество на всеки лекар, и особено на оториноларинголога. 
Общуването с пациента изисква търпение, внимание, наблюдател-
ност, така че с някаква дума, жест, мимика да не се предизвика 
недоверие... у продължително страдащия (и често считащ себе 
си за „непълноценен“, човек)..., да предизвика душевна травма, да 
влоши неговото психическо състояние.

Н. А. Преображенски
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* * *
Не трябва да се жалят нито усилия, нито време, за да се под-

готви щателно психологически болния за радикално хирургическо 
вмешателство.

Н. А. Преображенски
* * *

Всяко знание в процеса на изучаване на специалния материал 
трябва да способства за развиване у студента представата за 
оториноларингологията като сложна област в медицината, в 
която въпросите на социалния план (рехабилитацията и трудо-
устройството на болните с нарушение функциите на анализа-
торите) имат изключително важно значение.

Н. А. Преображенски

3.3.8. ПЕДИАТРИЯ

Няма нищо по-приятно от това да направиш добро на децата.
Л. Малтнер

* * *
Преди всичко – обич към децата! И още: милосърдие, спо-

собности на психолог и педагог. Тези качества оцветяват едно 
задължително условие – висока професионална подготовка.

А. Мазурин
* * *

Кухнята трябва да замени аптеката в ранната детска въз-
раст.

Гланцман
* * *

Както утринната зора предвещава какъв ще бъде денят, така 
и състоянието на детето в зората на неговия живот определя 
до голяма степен бъдещото му развитие.

А. Мазурин
* * *

При организирането на лечебния процес трябва да се има пред-
вид, че не съществува лечебно средство, което да може само да 
се справи със сложната функционална патология на страданието, 
особено в неонаталната, кърмаческата и ранната детска възраст.

Л. Рачев
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* * *
Грижите за болното дете трябва да се полагат от добре обучен, 

предан и с приветливо отношение персонал... Подготвената в 
своите болногледачески функции майка е най-добрия сътрудник 
на лекаря.

Л. Рачев
* * *

Повече или по-малко децата не се самонаблюдават; не могат 
да локализират добре болестните си оплаквания, много лесно се 
подават на внушение, понякога дори симулират. По такъв начин 
те могат да подведат и най-опитния лекар.

А. Ангелов
* * *

Детската заболеваемост и смъртност е твърде чувствителен 
показател не само за социално-битовите и санитарните условия 
за живот на населението, но и за качеството и организацията 
на медицинското обслужване на майките и децата.

Б. Кръстев
* * *

Трябва да се отбележи и нуждата от щадене на детето от 
много манипулации за изследване и лечение, които действат 
подтискащо... освен профилактика и лечение, основна задача на 
медицината е успокояването. По-големите болни деца трябва 
да добият увереност в своето близко оздравяване. Това важи не 
по-малко за майките на малките и тежко болни деца.

Л. Рачев
* * *

Част от въпросите на социалната педиатрия, които имат 
пряко отношение към най-уязвимата детска възраст, и към сни-
жаване на детската смъртност, намират своето конкретно 
решение в работата на детската консултация.

Б. Кръстев
* * *

Речта и поведението на медицинския работник в детската 
консултация са ключът към сърцата на всяко дете и родител.

Б. Кръстев
* * *

Лекарят педиатър... трябва да се пази от схематизиране и 
опростяване на своята лечебно-диагностична работа. Той трябва 
също така да се пази от фетишизиране и сляпо използване на 
данните от лабораторните изследвания.

Бр. Братанов
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* * *
За да стане детето умно и разсъдливо, направете го крепко 

и здраво: нека то да работи, действа, бяга, нека се намира в 
постоянно движение.

Ж. Русо
* * *

Педиатрията е измежду най-социалните, обществено зависими, 
значими и хуманни дисциплини.

Б. Кръстев
* * *

Педиатърът е преди всичко профилактик, борец за опазване и 
укрепване здравето на децата, просветител и педагог, медицински 
работник с високо социално чувство и обществена отговорност.

Б. Кръстев
* * *

Ласкавата усмивка, участието в някои игри на детето, раз-
глеждане заедно с него на картинки и книжки, предлагане на бон-
бонче през време на визитацията или прегледите, често пъти 
имат чародейна сила, за да се установи сърдечен и непосредствен 
контакт с болното дете.

Д. Бобев
* * *

Лимитът от време принуждава лекаря, за да защити себе 
си от ненужни загуби на време, от желанието на родителите 
„подробно“ и „обстоятелствено“ да говорят за болното дете, 
да демонстрира със своето поведение висока степен заетост. 
Лекарите, особено младите, „преиграват“ и допускат грешка.

С. Долецки
* * *

Педиатърът, особено в критични ситуации, е принуден да 
поеме върху себе си пълната отговорност за детето, особено 
на новороденото, и не трябва да прехвърля върху неопитните 
и разстроени родители решението на трудните медицински и 
деонтологични проблеми.

С. Долецки
* * *

Наблюдаването на промените в лицето (на малко дете – б. а.) 
има в много отношения диагностично значение. Лицето отразява 
доброто самочувствие на доброто и здравото дете, настроени-
ето, в което се намира, интелигентността му.

И. Андреев
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* * *
Срещата на детето с лекаря представлява за него в пове-

чето случаи особено събитие, което предизвиква любопитство, 
недоверие и страх. Това се подхранва и от чуждата обстановка, 
от наличните в клиниката уреди и инструменти, както и от 
„човека в бяло“. За да се намали това неблагоприятно влияние, 
обстановката на чакалните и лекарските кабинети трябва да 
бъде колкото се може по-приветлива и забавна за децата.

А. Ангелов
* * *

Поведението на лекаря към болното дете и неговите родители 
има не по-малко значение за изхода на заболяването отколкото 
съвършено точното поставяне на диагноза и лечение. Словото 
на лекаря е често с по-голяма сила, отколкото какъвто и да било 
съвременен декрет или древно вето. Словото на лекаря, както е 
известно, лекува, но то може да отваря и дълбоки рани.

И. Керековски
* * *

Бруталното нарушение на връзката между майката и детето 
дава неблагоприятни условия за оздравителния процес.

Д. Бобев
* * *

В своята работа педиатърът не може да бъде само лекар, 
който лекува. В този отрасъл на работа се преплитат медицинска 
и голяма психологична дейност. Той трябва да бъде педагог-
психолог, при това не само по отношение на детето, но и по 
отношение на неговите родители.

А. Хамидулинова
* * *

Изучаването болестите на кърмачетата и децата даде въз-
можност много болезнени прояви, наблюдавани и по-рано, да 
бъдат добре схванати и по-правилно осветлени.

С. Ватев
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* * *
Нивото на детската смъртност се счита за безпогрешен 

индикатор за социалното благополучие на една страна...
Л. Бакалова

* * *
Историята учи, че народ, който полага по-големи грижи за 

подрастващото поколение, винаги е вървял в първите редове на 
човечеството.

Т. Станев

3.3.9. НЕВРОЛОГИЯ
Крайната цел при изучаването на неврологията е да се полу-

чат, от една страна – знания и опит за пълноценно изследване 
на болния, и от друга страна – да се изучат неврологичните 
нозологични единици, които не са друго, освен „модели“ на мно-
гообразната казуистика от заболявания на нервната система, 
съставени по натрупания световен клиничен опит.

С. Божинов
* * *

Чрез клиничното мислене... неврологът изгражда топичната 
диагноза..., след което чрез метода на диференциалната диагно-
стика той поставя нозологичната диагноза...

М. Кичюков
* * *

Класическите и съвременните лабораторни методи не трябва 
да се противопоставят, а да се съчетават разумно при изслед-
ването на болния, като здрава основа представляват несъмнено 
класическите средства.

С. Божинов
* * *

Установяването на топиката на болестния процес е задължи-
телен и важен етап при поставянето на етиологичната диагноза, 
а понякога тя е единствено възможната диагноза. 

X. Хараланов
* * *

Студеното бездушно отношение на лекаря към неврологично 
болния, както и прекалено прибързаните и нетактични опити за 
разговор върху интимния живот на болния не помагат за събиране 
на необходимите анамнестични сведения.

Х. Хараланов
* * *

Сред невропатолозите ние също можем да срещнем специали-
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сти, които освен рефлексите, чувствителността и т.н., нищо 
друго не искат да знаят за своите болни: сърцето, черния дроб, 
слезката – това не е тяхна работа; а нима до сравнително 
неотдавна вътрешната медицина и невропатологията не пред-
ставляваха единна дисциплина, а бурният разцвет на учението 
за вегетативната нервна система не сближи отново тези две 
родствени дисциплини?!

Г. Пондоев

3.3.10. ПСИХИАТРИЯ 
В значителна степен е справедлив афоризмът, че по това, 

как устройва и как се грижи дадено общество или държава за 
своите душевно болни, може да се съди за степента на развитие 
на тяхната цивилизация.

С. Корсаков
* * *

Не само психиатърът, не само лекарят въобще, но и всеки 
образован човек, всеки член на сегашното общество трябва да 
познават психиатрията.

Н. Попов
* * *

Всеки лекар, а психиатърът най-вече, трябва да обладава изку-
ството да намира пътя към всяка една душа и само тогава може 
да разчита на успех. В противен случай няма право да се нарича 
лекар и по-благоразумно би било да потърси успех в друго поприще.

Е. Шеханова
* * *

Както добрият хирург сондира раната само в краен случай, 
така и добрият психиатър се допира до душевната рана на болния 
само във връзка с изследването му.

П. Ковалевски
* * *

Лъжата, измамата и хитростта нямат място при общуването 
с тези болни. Те са извънредно чувствителни към неестестве-
ността и не обичат много онзи, който се преструва само на 
добър.

П. Ковалевски
* * *

Оздравяването на душевно болните е не само възможно, но и 
може да бъде осъществено чрез лекуване с подходящи методи.

Н. Шипковенски
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* * *
И психиатрията вече не е това, което беше в миналото. Макар 

и по-късно, изгря и нейната звезда, и тя свети вече по-ярко от 
всички останали. 

Т. Ташев
* * *

Предметът на психиатрията се ограничава върху онези заболя-
вания на човешкия организъм и преди всичко на главния мозък, при 
които повече или по-малко е трайно нарушено правилното субек-
тивно отразяване на обективната действителност, в резултат 
на което се накърнява уравновесяването на личната с околната 
среда, справянето ù с изискванията на природната и предимно 
на обществената действителност.

А. Джалдети
* * *

Психиатрията вече не е само по милост медицинска наука, 
а тя се намира в центъра на най-интересните и плодотворни 
изследвания в биологията и медицината...

Т. Ташев
* * *

Покрай тези нови задачи на психиатрията се вменява в дълг 
и голямата дейност, в областта на психохигиената, която ще 
бъде може би една от най-важните науки на бъдещето.

Т. Ташев
* * *

Психоанализата не е годна да задоволи теоретичните изиск-
вания и практичните потреби на нашето време.

К. Чолаков
* * *

Що е клептомания? Това е единствената болест, която нищо 
не струва, а носи доходи.

Извлечение от немски лекарски календар

* * *
Парапсихологията е също така рационална, както и химията, 

тъй като тя намира на пръв поглед рядко подозирани закони, но 
които също поникват върху даденото.

Г. Дриш
* * *

Ясновидството и четенето на мисли е може би някаква по-
стара човешка способност, израз на първичност.

Т. Ташев
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* * *
Но какъв характер има това четене на мисли и това ясно-

видство? Това, което може с положителност да се каже за тези 
способности е, че те не съществуват посредством намесата 
на свръхестествени сили. Става въпрос за способност, която е 
физиологически присъща на човека.

Т. Ташев
* * *

Установяването на необходимия междуличностен контакт на 
психиатъра с болния – това е началото на процеса на лекуването, 
имащ търсещ творчески характер.

Г. Морозов
* * *

Никой от философите не е излекувал поне един умопобъркан.
Целий Аврелиан

* * *
Да се проявява задоволство при изследване на душевноболни 

само със снемане на психичния статус (колкото и виртуозно да 
е извършен той) и да се пренебрегва задълбоченото изследване на 
тялото, е фактически израз на неизживян идеализъм и на лекарска 
недобросъвестност.

А. Джалдети
* * *

Психиатрията се е родила не в храма на науката и около нея 
са бабували не акушери със стерилни ръце, а жреци. Тя е израснала 
под свода на храмовете в атмосферата на дим и жертвоприно-
шения, и шепот на молитви и заклинания. До нея са се докосвали 
нечисти ръце, закърмена е била със суеверие.

Т. Ташев
* * *

Психиатрията има отношение към цялостната дейност на 
човека, към неговия труд и неговата почивка, и дори към неговото 
творчество. Психиатрията се оказва най-социална от всички 
медицински специалности.

Т. Ташев
* * *

Оздравяването на душевно болните е не само възможна, но и 
може да бъде осъществено чрез лекуване с подходящи методи.

Н. Шипковенски
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* * *
Тялото страда само от настоящето зло; душата обаче от 

настоящето, миналото и бъдещото зло.
Епикур

* * *
Въвеждането на свободата (в психиатричните заведения – б. а.) 

поставя неминуемо изискването всичко, да се подобри, изведнъж, 
а това променя веднага и отношението на болния към лекаря, 
така че даже известно изразяване на несъгласие от страна на 
последния ще действа дисциплиниращо и това може да замени 
„лечебното действие“ на усмирителната риза.

С. Корсаков
* * *

Хистеричните? Те не са здрави, ако не са малко болни.
Ф. Мюлер

* * *
Принципът на индивидуализацията в терапията има още по-

голямо значение, отколкото в останалата медицина. Психиатърът 
може само тогава да назначи едно правилно рационално лекуване, 
когато той изучи старателно всички особености на дадения 
случай, когато вземе под внимание условията, поради които се е 
развило заболяването, почвата върху които те са влияели и т.н.

М. Н. Попов
* * *

Както паякът, който, седнал в средата на своята тъкан, 
забелязва, че муха разрушава нишка от тъканта му, се устремява 
нататък, като че ли е отчаян от извършеното разрушение, така 
и душата на човека, когато част от неговото тяло е разру-
шена, поема забързано, като че ли е засегната от нараняването 
на тялото, с което е здраво и в определено взаимоотношение 
обвързана.

Хераклит
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* * *
Като проявяваш съжаление към ближния си, загубил най-дра-

гоценното за човека – разсъдъка, не отказвай да му подадеш 
ръка за благодетелна помощ, и не се страхувай да го признаеш 
за себеподобен.

И. Рюл

3.3.11. ОНКОЛОГИЯ

Даже най-тежко болния при умело поведение на лекаря и него-
вите родственици е в състояние да повярва в успеха на лечението.

В. И. Чиссов
* * *

Установено е, че лошата информация на болните за характера 
на заболяването се явява една от сериозните причини за отказа 
им от (оперативно – б. а.) лечение.

В. И. Чиссов
* * *

Не бива тежката диагноза да се съобщава по безапелационен 
начин – например, че е налице раково заболяване, че то е неиз-
лечимо и че операцията вече не може да се извърши. В подобни 
тежки случаи е необходимо да се подчертае сериозността на 
положението до степен, която пациентът може да схване, без 
да се сгъстяват краските.

Б. Дачев
* * *

Цялата работа на медицинските сестри в онкологичните отде-
ления е много трудна, и далече не всяка по своя вътрешен заряд 
е способна да работи в сложната атмосфера на онкологичното 
заведение.

В. И. Чиссов
* * *

Въпросът за операцията или друг опасен за онкологичноболния 
метод на лечение трябва да се решава колективно, а беседата 
с болния и неговите близки на тази тема трябва да се проведе 
от най-авторитетния лекар на колектива.

Ю. Я. Грицин
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* * *
Основната деонтологична задача на онколога... се заклю-

чава в опровержение на възникващите митове и легенди. Най-
разпространена се явява представа „задгранични“ и всякакви други 
спасителни средства за рака.

Б. М. Шубин
* * *

Онкологът е задължен не само правилно да определи лечеб-
ната тактика, но и да бъде опитен и тънък психолог, да намери 
думи за убеждение, при това различни за болния и за неговите 
родственици.

 В. И. Чиссов

3.3.12. ФТИЗИАТРИЯ

Борбата против туберкулозата е борба за социална правда и 
социални реформи.

Д. Киров
* * *

Борбата с туберкулозата, без широкото участие на държавата, 
в смисъл на социални мероприятия е немислима и безрезултатна.

Д. Киров
* * *

За да бъде ползотворна борбата с туберкулозата и да даде 
очакваните резултати, необходимо е да се знае и да се помни, 
че туберкулозата, преди всичко, е социална болест, а на второ 
място, заразителна, и че, следователно, нейното разпространение 
е най-вече в зависимост от ред предпоставки, свързани с мате-
риалните условия на съществуване на широките народни маси. 

Д. Киров
* * *

Интересът към белодробната туберкулоза и туберкулозата 
въобще напоследък все повече намалява... Туберкулозата обаче 
още съвсем не е победена болест.

Д. Димитров
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* * *
Напоследък почти във всички държави тя (фтизиатрията – 

б. а.) е прераснала или вече прераства в нова дисциплина – пнев-
мофтизиология.

Д. Димитров

3.3.13. ХИРУРГИЯ

Хирургът се посвещава на най-божественото от всички заня-
тия – без чудеса да лекува и без думи да прави чудеса.

Гьоте
* * *

Който иска да упражнява професията на хирурга в името на 
болния, за собствено удовлетворение трябва да бъде истински 
лекар.

А. Креке
* * *

Хирургът преди всичко е лекар и като такъв само той може 
да стане хирург. Занаятчийската собственост трябва да служи 
на лекарското професионално образование; стане ли тя дипломи-
рана или дори самоцел, тя води до деградация на пациента като 
единствен обект на хирургическата интервенция.

К. Цимерман
* * *

Да рискуваш живота и здравето си, за да спасиш ближния си 
от смъртна опасност, е наистина благородна професия! Колцина 
признават, че и ние принадлежим към нея?

Ф. Есмарх
* * *

И както в хирургията специалистът и общият хирург са 
коренно противоположни, но именно поради това разменящи се 
взаимно зависими сили, така в същност и всеки хирург, който и 
да е той, би трябвало да каже по фаустовски: „Две души живеят, 
ах, в моите гърди“! От едната страна стои рационалния дух на 
обективното природонаучно наблюдение, изследване и лечение 
на болестта, от друга страна вечният лекарски стремеж да се 
помогне на болния в цялата му соматична и психосоматична 
нужда. Към това задължава добрината, обичта и човечността.

К. Бауер
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* * *
Който не може да вземе решение за една минута, не трябва 

да бъде хирург...
Р. Лериш

* * *
Лекаря обичат, от хирурга се боят, докато първият със своите 

рецепти облекчава страданията, вторият, обратно, сам ги при-
чинява.

Т. Билрот
* * *

Хирургът – това е човек, въоръжен с нож, и както всяко въоръ-
жено лице той представлява опасност за обкръжаващите го, ако 
прилага своето оръжие не там, където това е необходимо, и не 
така, както това е позволено.

А. Гуляев
* * *

Хирург, у когото е угаснало чувството на състрадание към 
болния, е длъжен да остави своята професия. 

В. Вознесенски
* * *

Само обединяването на хирургията и медицината създава 
съвършения лекар. Онзи лекар, който не осъзнава значимостта 
на единия от тези два клона, прилича на птица с едно крило.

Сушрута
* * *

Хирургията не е за вялите темпераменти, които държат на 
спокойствието си.

Л. Лериш
* * *

Добрият хирург се ражда, а не се създава. Неговите способно-
сти не могат да се оценят според дипломните му или академични 
степени. Като оператор той трябва да е бърз, сръчен занаятчия 
и същевременно да е майстор на дарбата, да се вживява.

Ф. Тревес
* * *

Когато товарът изглежда твърде голям, когато се спасяваме, 
че едно начинание е над възможностите ни, пред нас стои задъл-
жението, скромно да отстъпим и на другиго да предоставим 
грижата за операцията. Принципът „опознай себе си“ е един от 
основните изисквания на хирургическата честност.

Р. Лериш



85

* * *
Общата хирургия е майката на специалната хирургия. Един 

хирург без познания в областта на общата хирургия работи като 
къртица на тъмно, и резултатът са хълмове.

Х. Хелер
* * *

Една хирургическа интервенция трябва да е така индицирана, 
че за болния да има максимална полза при минимален риск и загуба 
на време.

К. Бауер
* * *

Непрекъснато лъкатуши кривата на душевното състояние на 
хирурга. През по-кратки или по-продължителни промеждутъци 
тя се въздига, от дълбините на най-тежкото угнетение към 
най-висшето чувство на радост, за да потъне в бездните на 
грижите и самообвиненията.

А. Креке
* * *

Хирургът е ограничен в своите действия само от основното 
правило, че интервенцията никога не трябва да предизвиква у 
болния повече опасности, отколкото страданието, заради което 
се предприема.

Е. Гразер
* * *

Съществуват и хирурзи, на които се отдава след три опасни 
операции да възстановят състоянието на пациента на нивото 
преди първата.

К. Бауер
* * *

Шернер Хьорте имаше навик да казва на своите асистенти, 
когато се сбогуваха с него поради преминаването им на ръководна 
длъжност: „Вие научихте от мен, как се оперира, научете сега 
преди всичко, кое не трябва да оперирате“.

X. Фльоркен
* * *

Винаги сме чувствителни по отношение на неуспеха, дори 
когато е само относителен. Всеки хирург носи в себе си малки 
гробища, които от време на време търси за разговор със себе си.

Е. Лериш
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* * *
Има хирурзи, които виждат това, което вярват, и които 

вярват само в това което виждат.
О. Уонгенстин

* * *
Само този, който упражнява някаква оперативна дейност, знае, 

колко унищожаващо действа на отговорния хирург ситуацията, 
когато той изведнъж се оказва изправен пред трупа на човека 
който му се е доверил за оперативна интервенция, която не е 
била строго индицирана.

М. Киршнер
* * *

Разстоянието към сърцето е само 2–3 см., но на хирургията 
бяха необходими 2400 г., за да го измине.

Х. Шерман
* * *

Съвременната хирургия по своята същност се явява хирургия 
възстановителна.

В. Соколов
* * *

За болния необходимостта от операция често пъти се заклю-
чава в следната асоциация: лечение само с цената на едно нара-
няване, с последствие второ заболяване, което е предизвикано 
от операцията.

К. Бауер
* * *

Хирургията на нашето време е направила най-голям напредък, 
така че, изглежда е достигнала най-високото, или почти най-
високото ниво на съвършенство, на което тя въобще е способна.

А. Бойер
* * *

Хирургията на сърцето вероятно е достигнала определените 
ù от природата граници на хирургичните възможности; нито 
един нов метод, нито едно ново откритие не може да преодо-
лее определените от природата трудности, които са вложени 
в раната на сърцето.

Ст. Пагет
* * *

Истинският хирург никога не трябва да забравя, че хирургията 
е за болните, а не болните за хирургията.

Н. Петров
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* * *
Хирургическата специалност е тежко и трудно обхватна, 

изисква непрестанно усъвършенстване.
Я. Добрев

* * *
Нашата професия – на лекар, на хирург, е най-хуманната от 

всички видове човешка дейност, която нерядко се явява героическа, 
а нерядко – свързана с драматични ситуации.

Б. Петровски
* * *

Точно хирургът има всички причини за непосредственост! 
Неговата операция далеч вече не е работа само на неговите ръце. 
Много помощници помагат, като на първо място естествено е 
четата асистенти.

К. Бауер
* * *

Хирургът, който направи една операция без да има показания 
за нея и с това изложи на опасност живота на своя пациент или 
му причини излишни страдания, извършва престъпление, което 
води след себе си углавна отговорност.

Г. Москов
* * *

Ако първата длъжност на хирурга е да избегне безполезните 
операции, то неговата втора и повелителна длъжност е да интер-
винира във всеки случай, където има изглед, макар и малък, да 
се помогне и спаси един човешки живот. Третата длъжност на 
хирурга е да запази, да поддържа и да продължи колкото се може 
повече живота на болния с всички средства, които науката и 
изкуството му дават и с които той може да разполага.

Г. Москов
* * *

В борбата с човешките страдания хирургът не трябва да раз-
чита само на своя нож. Той трябва да си помага и с могъщите 
източници на моралната терапевтика... Ръката при операцията 
играе роля само на изпълнител, напълно подчинен на мозъка.

Г. Москов
* * *

Животът на хирурга е една непрекъснато борба, в която е 
заложен живот на друг човек.

Г. Москов
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* * *
В хирургията, както въобще в медицината, има две различни 

части, които се допълват една друга: занаят и наука.
П. Стоянов

* * *
И в хирургията, както във всеки занаят има ученици, калфи, 

майстори и художници; па има и кърпачи, и ако щете и фокусници 
на ножа...

П. Стоянов
* * *

Няма по-приятна задача за хирурга от тази: да туриш ножа 
в треперещите от вълнение ръце на ученика и да го учиш как да 
оперира, как да спасява ближния си.

П. Стоянов
* * *

Една от главните причини, поради която е толкова трудно да 
се открие един сръчен хирург, е продължителността на научаване 
на това изкуство. Този, който го е избрал, трябва да познава 
науката за анатомията...

Абулказис
* * *

Сама по себе си операцията... е въпрос на техника; въздържа-
нието от нея е най-изкусната работа на разума, най-строгата 
самокритика и най-тънкото наблюдение.

Ю. Герман
* * *

Хирургът, който чрез една сполучлива операция отстранява 
един недъг, или връща живота на един болен от рак, става равен 
на боговете. За да бъде обаче достоен за това сравнение, той 
трябва да отговаря на много изисквания.

Ф. Гоше
* * *

Хирургът трябва да притежава една истинска, излъчваща и 
творческа доброта. Той трябва да бъде прям, добър и човечен, и 
успехът не трябва да го промени, а да го направи още по-прост, 
по-скромен и по-милостив.

Ф. Гоше
* * *

Напразно един хирург би искал да отхвърли бремето на отго-
ворността, както напразно един човек би искал да се отдели от 
сянката си.

П. Гоулд
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* * *
Хирургът се убеждава ежедневно, че в изследването на болния 

много по-голямо значение има усета, отколкото научните методи. 
Зауербрух

* * *
Добрият хирург трябва да има очи на орел, сърце на лъв и 

ръце на жена.
Д. Рей

* * *
Най-добрият инструмент е ръката на хирурга.

Сушрута
* * *

Да не се задоволяваме с една идеална операция, а да обръщаме 
най-голямо внимание на последващото лечение, защото от него 
зависи много повече, отколкото от оперативната техника.

Ф. Хаберер
* * *

Само лекар, който познава възможните компликации, може 
да даде правилна оценка върху оперативното лечение, и да бъде 
добър съветник при предлагане на операция.

Ф. Хаберер
* * *

Желаещите да се посветят на хирургията трябва упорито 
да се упражняват в операции, защото най-добрият учител за 
ръцете е практиката.

Хипократ
* * *

Хирургът трябва да бъде млад или близко стоящ до младата 
възраст човек; той трябва да има силна, твърда, не познаваща 
треперенето ръка; и лявата му ръка трябва да бъде също така 
готова към действие, както и дясната; той трябва да притежава 
остро и проницателно зрение, безтрепетна душа и състрадате-
лен до толкова, че да желае да излекува този, който се е заел да 
лекува, но развълнуван от неговите викове да не бърза повече 
отколкото е необходимо и да не оперира повече, отколкото е 
необходимо.

Целз
* * *

Хирургическото творчество се формира обезателно от два 
различни елемента: изкуството да се действува с ръце и научното 
мислене. Едното без другото е безплодно.

С. Юдин



90

* * *
Притежавайки остра наблюдателност и верни съждения можеш 

да бъдеш отличен теоретик и прекрасен клиницист. Но ако си 
лишен от умението смело и безпогрешно да действаш веднага е 
невъзможно да станеш добър хирург...

С. Юдин
* * *

Хирургът трябва да бъде смел, да има сигурна ръка и наблю-
дателно око, той трябва да бъде в състояние да вземе бързи 
решения, от които често зависи живота на болния. Най-после 
той трябва да има добро физическо здраве и да издържа на про-
дължителни напрежения и усилия.

Г. Капитанов
* * *

Съвременната хирургия е не само обширна наука, но и изкуство. 
В работата на хирурга има нещо общо с тази на скулптора. Той 
трябва да реже, да изменя формата на вътрешните и външните 
органи и накрая трябва да създава нови форми, които да отго-
варят както на физиологични, така и на естетични изисквания.

Г. Капитанов
* * *

Хирургът трябва да оперира винаги само така, както би желал 
сам да бъде опериран.

Г. Капитанов
* * *

Хирургията е дисциплина, която дава най-голям успех на лекаря.
В. Моллов

* * *
Хирургията, както изобщо медицината, е едновременно и наука 

и изкуство. И двете определения са точни: всичко зависи от каква 
гледна точка се разглежда въпросът. Хирургията е наука, защото 
използва научни методи и средства за изучаване и изследване; тя 
е изкуство пък в своето приложение.

Г. Москов
* * *

Хирургът трябва да е чувствителен повече към своите неус-
пехи, отколкото към успехите си.

Ив. Москов
* * *

Пред чудесата на хирургията, които тя прави ежедневно, само 
удивлението и мълчанието са допустими.

Хр. Стамболски
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* * *
Трябва да се оперира само, ако има няколко шанса за успех. Да 

се оперира без тях, значи да се проституира с великолепното 
изкуство и наука – хирургията.

Т. Билрот
* * *

Отнасяй се със своите болни така, както би се отнасял към 
себе си или към свой близък, ако е болен. Не прави излишни опе-
рации, нито операции по финансови съображения. Избягвай оса-
катяващите операции.

А. Бир
* * *

Лесно е да се премахне ръка или крак, да се демонстрира 
изящество в операцията, но никога още не се е отдавало да се 
прикрепи обратно погрешно премахната ръка или крак и безпо-
лезното осакатяване, колкото и блестящо да е осъществено.

И. Буялски
* * *

Без добро сърце, без любов към хората ти можеш да станеш 
добър хирург, но не и добър лекар.

В. Клусман
* * *

Добрият хирург се познава не по това какво оперира, а по 
това какво не оперира.

Е. Лик
* * *

Хирургът може да направи благодеяния на своите болни не 
само с операциите, които прави, но и с тези, които не прави.

Н. Петров
* * *

Режи само това, което виждаш добре.
Н. Склифасовски

* * *
Животът на хирурга е един красив живот и когато настъпи 

часа на смъртта, никой повече от него не може тъй спокойно 
да заспи във вечната нощ. Достатъчно му е да се вслуша в изпо-
ведта на своята съвест и в шепота на своята душа, които му 
казват, че на тази земя на радости и страдания, той е извършил 
повече добро отколкото зло и че неговите окървавени ръце са 
облекчили повече страдания, отколкото са създали.

Д. Фор
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* * *
Хирургията е божествено изкуство, предмет на което е прек-

расния образ на човека. Тя трябва да се грижи да бъде възстано-
вена чудната съразмерност на неговите форми, нарушена някъде 
или разстроена в своите функции.

Шимановски

3.4.	ХиГиена

3.4.1. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ХИГИЕНАТА

Хигиената е стара, колкото е старо човечеството.
Т. Петров

* * *
Хигиената е наука; тя е изкуство, което ни учи да бъдем 

здрави и да живеем дълго.
Т. Витанов

* * *
Аз считам хигиената за самостоятелна наука, която има свои 

собствени задачи и цели, неразривно свързани с медицината.
Ф. Ерисман

* * *
Хигиената трябва да направи развитието на човека по-съвър-

шено, упадъкът по-бавен, животът по-силен, смъртта по-далечна.
М. Петенкофер

* * *
Хигиената е на само теоретическа наука, а и приложно 

изкуство в живота.
Т. Петров

* * *
Победоносно да спори с недъзите на широките маси може 

само хигиената.
Г. Захарин

* * *
От хигиената се изисква тя да функционира безотказно и тихо, 

без да прави впечатление. Само когато нуждата и опасността 
почукат, повикът към хигиената става силен и тя начаса бива 
обвинена, че е направила засечка.

К. Полак
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* * *
Лишете хигиената от нейния обществен характер и вие ще 

ù нанесете смъртоносен удар, ще я превърнете в труп, който 
не можете да съживите по никакъв начин.

Ф. Ерисман
* * *

Пред хигиената стои грандиозна задача – да оздрави живота 
и бита и да създаде такива условия, които да гарантират пълно 
здраве на трудещите се.

П. Вербев
* * *

Израз на по-високо културно развитие, и на усложняване и 
усъвършенстване на обществения живот е и развитието на 
обществената медицина – хигиената.

Л. Цветков
* * *

Хигиената е изкуство да се живее в пълно здраве.
Т. Петров

* * *
Отделянето на хигиената от нейната изходна точка, от 

човешкия организъм, унищожаването на органичните ù връзки 
с медицината би било, според мене, крайна операция с твърде 
печални последици за по-нататъшното правилно развитие на 
хигиенните знания.

Ф. Ерисман
* * *

Хигиената трябва да направи развитието на човека по-съвър-
шено, упадъкът – по-малко бърз, животът – по-силен, смъртта 
– по отдалечена.

М. Петенкофер
* * *

Хигиената или изучаването на тези условия, които са необ-
ходими за запазване на здравето, придобиват в настояще време 
преобладаващо значение в очите на всеки мислещ и осведомен 
човек.

Д. Писарев
* * *

Аз вярвам в хигиената. Ето къде се крие истинския прогрес 
на нашата наука.

Н. Пирогов
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* * *
Хигиената е приложно изкуство в живота, а не само чиста 

наука за обогатяване на ума. Тя не се изучава само за да се знае, 
а за да се приложи в практиката.

Т. Петров
* * *

Хигиената е клиниката на здравия човек.
Т. Петров

* * *
Хигиената, това е науката, която днес има най-голямо бъдеще 

и е най-важна за живота на хората.
Т. Витанов

* * *
Нашата задача не е само да лекуваме болния, но и да предпа-

зим: предпазването става с мероприятия, които учи хигиената.
В. Моллов

* * *
В своя стремеж да запази здравето със средствата и мето-

дите, с които разполага, които ежедневно се усъвършенстват и 
умножават, хигиената ще направи живота на отделната личност 
по-спокоен и по-продуктивен.

Л. Цветков
* * *

Кажете, че хигиената не е наука за общественото здраве и 
че тя трябва да се занимава само с разработване на частни 
въпроси между стените на лабораторията; тогава пред нас ще 
остане само призрак на наука, заради която не си струва да се 
труди човек.

Ф. Ерисман
* * *

Хигиената, като социална наука, са основа на морала. С нея 
може да се научат хората да не си вредят един другиму. Тя 
се бори всекидневно против страстите, проповядва и развива 
солидарност – основата на бъдещите общества. Чрез хигиенно 
съзнание на населението са възможни коренни промени и подо-
брение начина на обществения живот.

Т. Петров
* * *

Основните принципи на хигиената трябва да се опознаят и 
усвоят от всеки културен човек.

Л. Цветков
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* * *
Само като познава причините на болестите, съвременната 

медицина се превръща в медицина на бъдещето, т.е. в хигиена в 
широкия смисъл на думата.

И. Павлов
* * *

Няма социален актуален въпрос, в който хигиената да не взема 
участие. Тя е последния израз на социалния прогрес.

Т. Петров
* * *

Хигиената обхваща всичките аспирации на човечеството, всич-
ките му стремления към все по-голямо и по-голямо усъвършенст-
ване; това, което се изразява с една дума – прогрес.

Т. Петров

3.4.2. КОМУНАЛНА И ТРУДОВА ХИГИЕНА

Обществените санитарни мерки са полезни не само за отдел-
ната личност, а се явяват мощен фактор за усъвършенстване 
на човешкия род.

Ф. Ерисман
* * *

Хигиената на околната среда се издига до уровена на общо-
държавен проблем.

Г. Сидоренко
* * *

Основната задача на общата хигиена е да изучи външната 
среда, в която живее и човекът, и да определи влиянието ù върху 
неговото здраве. Като научава връзките и взаимодействието 
между средата и организма, общата хигиена се стреми активно 
да промени средата и да осигури оптимални битови и трудови 
условия.

Л. Цветков
* * *

Хигиената дава своите съвети и предпочитания на колектива, 
на цели групи от населението. По този начин, помощта, която 
оказва има обществен характер.

А. Доброславин
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* * *
Полза могат да принесат само мероприятията, които подо-

бряват санитарните условия на цели групи от населението или 
на целия народ.

Ф. Ерисман
* * *

Всяка санитарна политика в една страна трябва да се гради 
върху могъщите принципи на хигиената.

И. Йонков
* * *

Нито една съвременна държава не е могла да нареди санитар-
ното дело както трябва, без участието на самото население.

П. Ораховац
* * *

Нека засилим интереса на населението – граждани и селяни – 
към санитарните му нужди и го накараме да вземе живо участие 
в тяхното задоволяване.

Р. Ангелов
* * *

Хигиената не само се ползва от придобивките на разните 
клонове на науката, но тя следи и еволюцията на обществото 
за запазване здравето, за което се грижи.

Т. Петров
* * *

От всички отрасли на медицинските знания най-рано от всички 
други били усвоени от човека хигиенните знания.

М. Мултановски

3.4.3. ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО

Заражда се една нова наука – науката за храненето.
Ас. Златаров

* * *
Рационалното хранене осигурява правилно развитие, добро 

физическо състояние и самочувствие, висока работоспособност 
и съпротивляемост към вредните фактори на външната среда, 
предотвратяване на заболяванията, пряко свързани с храненето 
и удължаване на човешкия живот.

Л. Бързева
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* * *
Хората, които желаят да съхраняват колкото е възможно 

повече умствени сили и да завършват по възможност пълния 
цикъл на живота, трябва да водят много умерен начин на живот 
и да следват правилата на рационалната хигиена.

И. И. Мечников

3.4.4. ХИГИЕНА НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА 
ВЪЗРАСТ
За децата и юношите физическото възпитание и закаляване 

в наше време имат особено значение като средство за корекция 
на съвременните условия за живот.

Л. Бързева
* * *

Целият вървеж на обучението и възпитанието трябва да бъде 
под строгата контрола на лекаря, който със своята опитност 
и специални знания ще отстранява вредните за психическото 
здраве моменти и ще нагажда възпитателните и образователни 
методи в пътя на хигиената.

В. Шуманов
* * *

Хигиена, педагогика и психология – ето трите кардинални 
стълби, на които се крепи днешното училище. 

В. Шуманов
* * *

Хигиената днес е получила такова право между училищните 
предмети, че може смело да се каже, че тя е основният камък 
от обществено-здравословно гледище, върху което трябва да 
се гради цялото бъдеще на един народ; като така тя е необхо-
дима не само за бъдещите учители, а и за всяка една единица от 
съвременното общество, за всеки индивид.

К. Бонев

* * *
Училищният лекар трябва да бъде добре запознат не само с 

телесната и душевна природа на детето, но и с методите и спо-
собите на въздействия в процеса на обучението и възпитанието.

В. Шуманов
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3.4.5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕКАРЯ-ХИГИЕ-
НИСТ
Хигиенистът ще трябва да заеме видно място в днешното 

социално устройство.
Т. Петров

* * *
В хигиената повече отколкото при другите медицински спе-

циалности се разчита на чувството на отговорност и благо-
надеждност на отделния индивид. Поради това е необходимо в 
хигиенната практика да се работи с повече и различни медицински 
гаранции.

К. Полак
* * *

Колкото по-зрял е практическия лекар, толкова повече той 
разбира могъществото на хигиената и относителната слабост 
на лекарствената терапия.

Г. Захария
* * *

Практикуващите лекари са и трябва да останат главните 
пионери на хигиената в народните маси.

Т. Петров
* * *

Не може да бъде хигиенист онзи, който преди всичко не е 
патолог.

Р. Марциал
* * *

Модерният хигиенист трябва постоянно и съвместно да наблю-
дава и изследва района си в здравословно отношение, и в случай 
на нужда, той трябва да има правото сам да премахне намере-
ните недостатъци, да постави нужната карантина, да затвори 
училища и пр. С това той ще вземе и отговорности, които ще 
го принудят по-основно да гледа задачите си.

К. Пашев

3.5.	ВОенна	медицина	и	ВОеннО	Сани-
тарнО	делО
Ако здравето на народа е най-висшия закон в държавата, 

здравето на армията е върховната грижа на всеки военачалник, 
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който иска да бъде тя годна за изпълнение на задачите, които 
ù се поставят.

Д. Бончев
* * *

Не операциите направени набързо, а правилно организиранитe 
грижи и консервативно лечение в най-широк размер, трябва да 
бъде главната цел на хирургическата и административната дей-
ност на театъра на войните. Добре организираната сортировка 
на ранените и във военновременните болници е главното средство 
за оказване на правилна помощ.

Н. Пирогов
* * *

Може да си отличен лекар, терапевт или хирург, но без позна-
ния по организация на медицинската помощ на пострадалите във 
време на война и правилно решение по евакуацията, не може да 
се очаква добър резултат.

С. Бояджиев
* * *

При голям брой поразени най-простите методи за оказване 
на помощ, прилагани в ранните срокове, имат често по-добър 
лечебен ефект, отколкото най-добрите лечебни мероприятия, 
изпълнени в клиниката, но в по-късни периоди от време.

С. Бояджиев
* * *

На всички военни лекари е известно какво силно въздействие 
има върху оздравяването на раните душевното състояние, колко 
различна е смъртността между ранените у победените и победи-
телите, колко лесно душевните вълнения предизвикват раждане, 
кръвотечение, гърчове и т.н.

Н. Пирогов
* * *

На тримата немски учени: Беринг, Рентген, Кох – от които 
нито един не е практически хирург, ние дължим най-големите 
постижения на военната хирургия.

В. Кьортер
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* * *
Военният хирург трябва да държи сметка за фактите, да оме-

котява стреса и да се опитва да предотвратява последиците. 
Но, чувам съображения, не научихте ли вие, хирурзите, много от 
войната? Не е ли получавала хирургията от войните все нови, 
непрекъснати тласъци?... Но цената, която е заплащана за този 
напредък е толкова неимоверно висока, че липсата на такава въз-
можност би била значително по-малкото зло. За съжаление, високо 
развитата индустрия и моторизирането на транспорта предиз-
викват в мирно време достатъчно жертви, чиeто обгрижване 
води до нови проблеми, така че научно настроеният хирург и без 
войната ще има своите постижения.

Х. Фльоркен

3.6.	Съдебна	медицина

Съдебната медицина стои във връзка с всичките клонове на 
медицината и се развива заедно с тях.

А. Теодоров
* * *

Грешките на лекарите са в ръцете на съдебните лекари, а 
грешките на съдебните лекари са в земята.

В. Кънчев
* * *

Ученията, които формулира съдебната медицина, макар да 
запазват своя чисто медицински характер, зависят и от прав-
ните възгледи за дадено време и страна.

А. Теодоров
* * *

Съдебната медицина е една чисто приложна наука (Science 
appliquée) и има своята клиника във всевъзможните случаи на 
углавната и гражданската процедура, не за да лекува болни, а да 
осветлява специалните требвания на тая процедура; но тя не 
се отделя от общата медицина, на която методите и източни-
ците служат и за съдебната медицина: наблюдението, опитът 
и контролът на опитът в практиката са еднакво важни и за 
прилагането на съдебната медицина.

И. Михайлов
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* * *
Като учебна дисциплина съдебната медицина е нужна на бъде-

щия лекар за общата му медицинска култура, за предстоящата 
му експертна работа и за укрепване на неговото правосъзнание.

М. Марков
* * *

Един експерт не е нито обвинител, нито защитник; той не 
трябва да взема ничия страна, а да говори, в името на честната 
наука, само истината.

Ж. Бруардел
* * *

Най-голямата грешка може да направи лекаря – вещо лице, ако 
се постави в ролята на обвинител или вещо лице... Неговата 
задача е да разясни по един обективен начин фактите и обстоя-
телствата, по-нататък работата на съда е неговите разяснения 
да бъдат използувани като доказателства за вина или невинност.

А. Теодоров
* * *

Съдебномедицинският експерт трябва да има здравни медицин-
ски знания и богат опит и да владее техниката на медицинските 
изследвания, нужни за експертната практика.

М. Марков
* * *

Лекарят... като знае, че от неговото мнение и заключение 
много пъти зависят честта, свободата, даже и живота на обви-
няемия... трябва да притежава солидни познания по съдебната 
медицина.

А. Теодоров

3.7.	СтОматОлОГиЯ

Животът прилича на умело извършена екстракция на зъб. 
Мислим си, че очакваното тепърва ще дойде, докато с учудване 
съзнаваме, че то вече е преминало.

Бисмарк
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* * *
При зъбобол всяка философия – преустановява.

А. Щопенхауер
* * *

Стоматологията в миналото – това е примитивно зъболе-
чение, което в основни линии се свеждаше до отстраняване на 
болката в зъба, пломбирането или изваждането му. 

А. Рибаков
* * *

Съвременният стоматолог е клиницист и освен всички тех-
нически въпроси той трябва много добре да познава общата 
медицинска клиника и върху нея да изгражда специализираната 
клиника... 

Б. Боянов

3.7.1. СТОМАТОЛОГИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Това, което считат за хуманната медицина, по същия начин е 
валидно за стоматологията... Но между желание и действител-
ност са разположени цели светове.

Кл. Хайлвеге
* * *

Протезирането е сложен лечебен процес, а не просто „поста-
вяне на зъби“. 

А. Рибаков
* * *

Мнозина считат, че ортопедичната стоматология не е про-
филактична дисциплина... Лечението на частично обеззъбените 
зъбни редици е профилактика срещу пълното обеззъбяване... 
Ектопротезирането е преди всичко психопрофилактика и т.н.

Б. Боянов
* * *

Дълъг и трънлив беше пътят, който ортодонтията трябваше 
да премине, за да може да се превърне от козметика техника, 
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фина механика и закъсняло лечение на отделни индивиди в биоло-
гична наука за масова профилактика.

Ст. Давидов

3.7.2. СТОМАТОЛОГИЧНА ПРОФИЛАКТИКА 
Трябва да се става рано сутрин, да се четкат зъбите, чет-

ката за зъби трябва да се приготви от здраво клонче от дърво 
от рода на кладира, нимба, масхука. Ежедневно освен това да 
се употребява паста за зъби, приготвена от пчелен мед, масло, 
стрити на прах растения... Всеки зъб да се изчиства с пастата 
и четката, като се внимава да не се рани венецът.

Сушрута
* * *

Не са достатъчни само лечебни мероприятия, защото след 
всеки излекуван зъб заболяват нови зъби.

Д. Странски
* * *

Населението явно не е осведомено за своите превантивни 
дефицити.

Кл. Хайлвеге
* * *

Успешната мотивация на хората към стоматологичната про-
филактика включва повече от осигуряване с фактически знания. 
Действената поведенческа мотивация обединява три изисквания, 
като покрай: 1. знанието; 2. желанието, трябва да съществува 
и 3. моженето.

Кл. Хайлвеге
* * *

По пътя на успешното осъществяване на профилактичните 
мероприятия в стоматологията стоят множество препятствия 
от учебно-теоретическо, педагогическо, социално-икономически 
дидактическо и др. естество.

Кл. Хайлвеге

3.7.3. ДЕОНТОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИЯТА
Интересната професия на стоматолога нерядко напълно увлича 

лекаря, носи му радост, но в същото време изисква пълно себе-
отдаване.

Р. Шьобел
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* * *
От човешките качества на стоматолога, любов към спе-

циалността, подготовка и квалификация зависи оказването на 
стоматологична помощ без грешки и усложнения.

А. Рибаков
* * *

Нерядко само представата за стоматологичния кабинет 
предизвиква у човека гама от неприятни субективни усещания. 
Понякога те парализират волята и го заставят да се откаже 
да иде при лекаря.

А. Рибаков
* * *

Ако пациентът се посрещне в стоматологичния кабинет непри-
ветливо, то със сигурност може да се приеме, че малкото сме-
лост, с която той все пак е престъпил към кабинета, напълно 
го е напуснала.

Х. Хофман
* * *

Няколко успокоителни или неслужебни думи създават у паци-
ента чувство за съпричастност и обгрижване – чувство, което 
улеснява зъболекаря при започване работата му върху пациента.

X. Хофман
* * *

Начинът на общуване със стоматологичния пациент трябва 
да се научи.

X. Хофман
* * *

Правила за оптимално воден разговор на стоматолога с паци-
ента:

1. Конкретизирайте пред пациента темата, върху която жела-
ете да разговаряте с него. 

2. Специализираната стоматологична терминология може да 
въздейства положително върху мнението му за професионалната 
Ви компетентност. Но тя трябва веднага да се пояснява, така, 
че пациентът да разбере специализираните изрази.

3. Разговаряйте непосредствено с пациента. Поддържайте 
разговора „очи в очи“. Не се отвличайте от странични неща. 
По време на разговора не носете марлена маска.

4. Не поддържайте монолог. Въвличайте пациента в разговора. 
Със скрити промеждутъчни въпроси проверявайте, дали пациен-
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тът ви е разбрал. Дайте му също време за размисъл.
5. По време на разговора ползвайте набор от помощни дидак-

тични онагледяващи средства.
6. Наблюдавайте мнението на пациента... неговия лицеизраз 

и движения.
7. Избягвайте всякаква агресивност... Респектирайте пациента 

си с неговите човешки слабости и грешки.
Кл. Д. Хайлвеге

* * *
При общуване с пациента следва да се ползва подходящи тер-

минология:
Думата „пломбиране“ отдавна е изживяна. Днес се казва запъл-

ване или възстановяване на зъб; съчетанието „нерв на зъба“ не 
е подходящо. Предпочита се ... пулпа ... Зъбът няма „дупка“, а 
дефект.

Коректният начин на изразяване е от съществено значение 
за престижа на зъболечението.

Х. Хофман
* * *

При неоперабилни стоматологични заболявания... изкуството 
на лекаря се състои в това, правилно, тактично да обясни на 
пациента защо лечението се е оказало неефективно, че в меди-
цината има, за съжаление още „бели петна“, и лекарите далече 
не са в състояние да предотвратят печалната неизбежност.

А. И. Рибаков
 * * *

На болния или на неговите родственици трябва да се съобщи 
за допуснатата стоматологична грешка максимално коректно, 
в достъпна и понятна форма.

А. И. Рибаков
* * *

Най-голямото изкуство – това е да се извоюва разположението 
на детето, така че то да може да каже, че „тази леля (чичо)“, 
никога не причинява болка.

А. И. Рибаков

3.8.	иСтОриЯ	на	медицината
Историята на медицината е своеобразна епопея, която ни 

съблазнява да я разкажем в стила на рицарска песен или на 
позлатена легенда. Тя е набраздена от несполуки и грешки, от 
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нерешителни борби или прославени битки. Тя има своите благо-
родници, почти, светци, но има и също хладни сърца и понякога 
своите предатели. Това е вълнуваща история, защото обхваща 
усилията на хората да изтръгнат от природата нейните тайни.

 Е. Ме
* * *

Нищо друго не може да покаже така убедително значението, 
вечната ценност на лекарската професия, както историята на 
медицината.

Е. Швалбе
* * *

От миналото до нас идват красотата на истината и урод-
ството на предразсъдъците.

А. Билибин
* * *

Не трябва да позволяваме на никого да преправя историчес-
ката истина.

Н. Пирогов
* * *

Историята на медицината трябва да бъде не само летопис 
на победата, но и история на творчеството.

Б. Петров
* * *

Историята на медицинските възгледи тясно се вплита във 
всеобщата история на културата.

К. Вундерлих
* * *

Цялата медицина на земята се започва като теология, като 
магия, култ, ритуал, като душевна напрегнатост на човека 
против изпратеното от Бога изпитание.

Ст. Цвайг
* * *

Медицинската дейност е връстница на първия човек... Би било 
несправедливо да се счита, че историята на медицината започва 
от нейния писмен период.

И. П. Павлов
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* * *
Най-напред лекарското изкуство въобще не би възникнало, тъй 

като то нямаше да е необходимо, ако за болните начинът на 
живот и храната на здравите биха били така полезни, както за 
последните, и болните не се нуждаеха от нещо по-добро. Така 
самата нужда е причината лечебното изкуство да се търси и 
намери от хората, тъй като болните не можеха да приемат 
всичко като здравите, както и днес не са в състояние да го 
приемат.

Хипократ
* * *

Историята на медицината показва как въз основа на про-
верката и обобщаването на емпиричните знания се е форми-
рала научната медицина, как се е развила медицинската наука в 
тясна връзка с икономическото и политическото развитие на 
обществото, в борбата на прогресивния, материалистическия 
мироглед с ненаучния, идеалистически мироглед.

М. Мултановски
* * *

Занимавай се с историята на своята дисциплина. От това ще 
имаш голяма полза. 

В. Клусман
* * *

Незнанието или забравянето на много ценни постижения на 
миналото е струвало голямо закъснение в прогреса на медицината 
и много нещастия на човечеството.

И. Москов
* * *

Няма съмнение, че естествените науки, техниката и медици-
ната през последните 100 години постигнаха повече, отколкото 
през петхилядната културна история на човечеството.

К. Бауер
* * *

Личностите от миналото смущават повече вътрешния ни 
свят, когато са представени с трепета на тяхната епоха, т.е. 
когато говорят отдалеч, от своето време, изпращайки ни посла-
ние. Затова историята не търпи анонимността... В този процес 
на историческо взаимопроникване е и същността на традици-
ята. Без традиция културата е невъзможна, а и техниката не 
би процъфтявала.

X. Лопес Ибор
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* * *
Историята на една наука може да се разбере едва тогава, 

когато в тази наука се чувстваме като у дома си.
Ф. Тренделенбург

* * *
Медицината не започва от днес и считам за невъзможно да 

се чувстваме в нея като у дома си, ако тя не се възприеме гене-
тично.

Р. Вирхов
* * *

Наш дълг е да дадем на студентите по медицина не само 
куп от знания по някои предмети, а и да продължим тяхното 
морално възпитание. В това отношение, най-голяма роля ще 
изиграе примерът на класиците на медицината и историята на 
медицинските успехи.

В. Шумовски
* * *

С развитието на анатомията и физиологията бе ли предизвикан 
значителен напредък в медицината? Който познава историята на 
медицината, ще отговори: Не, нашите познания, нашите умения 
са отбелязали напредък, но лечебното изкуство не.

Х. Мух
* * *

През всички периоди на развитие на медицината са възниквали 
винаги две основни препятствия: авторитетите и системите.

Р. Вирхов
* * *

Големите лекари често пъти не са били добри систематици, 
и големите систематици са били най-често – лоши лекари.

Б. Сак
* * *

Историята на медицината показва, как в процеса на трудовата 
дейност на хората са възникнали и развили практическото умение 
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и навици за лечение, разпознаване на болестите и опазване здра-
вето и заедно с това представите за същността на болестите.

М. Мултановски
* * *

В медицинския факултет сме учили история на медицината. 
По-голямата част от бившите студенти едва ли си спомняме 
този предмет, това е един предмет в повече, пълен с мъртви 
дати и сенки от миналото. На тези сенки от миналото може 
да се даде живот.

X. Лопес Ибор
* * *

Отдавайки на историята на медицината мястото, което ù 
се полага в университетските програми, ние се ръководим от 
благородната цел да формираме и укрепим характерите на бъде-
щите лекари.

В. Шумовски
* * *

Овладявайте знанията от миналите епохи, за да се възполз-
вате от тях като от трамплин. Тогава прекрачете старите 
наръчници, надгробни камъни на изминалото време, и с лице се 
обърнете към новите задачи!

Х. Зигерист
* * *

Историята на медицината не само изгражда нашия мироглед, 
но тя ни прави по-етични, по-богати духовно и по-мъдри.

Н. Запрянов
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4.	за	лекарите

Здравето е най-голямото човешко 
богатство, а да раздаваш здраве, е 
наистина божествен дар.

Неслучайно в света няма народ, 
който да не е канонизирал в своята 
религия лечители като светци и 
богове. Това е най-голямото човешко 
признание към хората, практикували 
лечебното изкуство. 

Старите гърци считали, че лека-
рите имат божествен произход. И 
може би са имали право, защото леку-
ването и правенето на чудеса съвсем 
не са далече едно от друго. Хипократ 
също твърди, че медикът-философ, е 
равен на боговете. И като погледнеш 
без предупреждение на нещата, започ-
ваш да вярваш, че лекарите наистина 
имат нещо „божествено“. Иначе как 

е възможно да бъдат така предани и в услуга на болните денем 
и нощем, в делник и празник, да търпят безропотно критики и 
неоснователни обиди, без да им се заплаща както трябва труда 
и пр. и пр.

Освен това, още древните лекари, като Хипократ, Гален, 
Маймонидес и други, са предявявали високи изисквания и към 
вътрешния и външния образ на лечителите. Сър Робърт 
Хътчинсон определя дори девет забрани за лекаря:

1. Не бъди твърде хитър.
2. Не диагностицирай рядкости. 
3. Не бързай.
4. Не изпадай в лошо настроение.
5. Не приемай симптома за диагноза.
6. Не диагностицирай едновременно две заболявания у един 
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болен.
7. Не бъди твърде уверен.
8. Не бъди предубеден.
9. Не се колебай да ревизираш диагнозите си при хронично болни.
Изискванията и хвалебствията към лекарите са изключително 

много и не е необходимо да ги изброяваме. Иска ни се да при-
помним само, че китайците, опирайки се на своя огромен опит 
твърдят: Природата помага по-добре, отколкото един посред-
ствен лекар.

И така, щом приравняваме лекарите с боговете, нека те бъдат 
достойни за това.

4.1.	етика	и	мОрал
Който разбира медицината и носи в себе си нейния свещен 

огън, е задължен спрямо себе си да мисли за това, че всеки болен 
има само едно желание: да бъде излекуван.

Р. Лериш
* * *

Медиците от различни времена, както и днес, ще бъдат свър-
зани от един лекарски морал. Вчера, както и днес, човекът в 
медицински халат ще спасява живота на страдащия, който и да 
е той – приятел или неприятел, прав или виновен. И животът 
на лекаря ще остане същия, както и днес – труден, тревожен, 
героичен, и възвишен.

А. Мороа
* * *

Съдията и лекарят се нуждаят от хуманност.
К. Х. Бауер

* * *
Действай с достойнство!

Цицерон
* * *

Както факелът и пожарът остават бледи и неразличими пред 
слънцето, така умът, даже геният и красотата биват засенчени 
от ДОБРОТАТА НА СЪРЦЕТО.

А. Шопенхауер
* * *

Моралната отговорност на лекаря е основата на неговата 
човеколюбива служба.

Ив. Москов
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* * *
Най-добрата страна на лекарската професия е, че може да 

прави добро.
Жилберт

* * *
Лекарят не може да работи без любов към своята професия, 

без душевно състрадание към болния.
В. Новиков

* * *
Обичам медицината, защото няма нищо по-добро, което човек 

би могъл да направи в своя кратък живот.
С. Кошева

* * *
В същност големите лекари са били с големи човешки качества. 

Иначе не може и да бъде.
И. Керековски

* * *
Способността да можеш да бъдеш истински лекар произхожда 

от хуманността. Хуманност обаче означава възможността да 
създаваш връзки между най-интимните същности на две личности. 
Който иска в този смисъл да бъде или стане лекар, трябва да 
остане верен на Хипократовата максима: „Изкуството е вечно, 
животът е кратък!“. Само доживотната вярна служба може да 
превърне лекарския дълг – намаляване на което и да е човешко 
страдание, в майсторство.

В. Дьор
* * *

В лекарското изкуство, както и въобще в живота, има хора, 
които чрез своя труд се издигат по-високо от обкръжаващите 
както по своята професионална подготвеност, така и по преда-
ността си към работата. 

Н. Н. Петров
* * *

Няма професия, на която да са по-близо до сърцето идеалите 
на мира и сговора от нашата, лекарската, и няма наука, на 
която да е по-присъщо качеството да примирява и сближава, 
от медицинската.

Д. Киров
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* * *
Пазете се да не помрачите съвестта си с прегрешения при 

изпълнение на лекарския си дълг, защото чистата съвест ще ви 
създаде спокойствие, ще ви направи морално силни, и това ще 
ви издигне като добри човеци и добри лекари.

С. Ватев
* * *

Който е поел пътя на лекар, трябва да бъде личност, носител 
на високи морално-етични качества.

И. А. Касирски
* * *

Бъдете носители на здраве, морал и прогрес сред народа.
С. Ватев

* * *
Медицинската наука е една от най-необятните; лекарската 

мисия – една от най-хуманните; като нравствен дълг, тя почива 
на себеотрицанието; и тук няма равна на себе си.

Ив. Йонков
* * *

Последният авторитет, пред който лекаря трябва да се 
поклони, е неговата съвест. Това е божият глас в нашите гърди.

К. Х. Бауер
* * *

За постигане на възвишените цели на нашия лекарски дълг, 
както в областта на лечебната медицина, така и в социалната, 
се изисква голяма нравствена сила и още повече доблест, защото 
вие ще бъдете изложени на опасност за живота си, а може би и 
на морални страдания и материални ощетения. Награда обаче да 
не чакате, защото ще останете измамени; награда ще ви даде 
вашата задоволена съвест от постигнатите добри резултати 
за общественото благо и за благото на отделната личност.

С. Ватев
* * *

Най-голямата опора на човешкото чувство е, да спасиш чуждия 
живот с риск за собствения.

Р. Вирхов
* * *

Когато човекът напусна лоното на вярата и премина в лоното 
на науката, терапията стана със същата необходимост морален 
проблем, както моралът престана да бъде терапевтичен проблем.

П. Баум



114

* * *
Така наречената криза в медицината не е криза на медицин-

ската наука, която в последните 50 години е направила небивал 
напредък; това е една криза на лекарското съсловие, респективно 
на лекарската етика. Ако тук много неща не се променят из 
основи, то бъдещето на нашето съсловие се очертава твърде 
съмнително.

Х. Шултен
* * *

Жалко е, че тъкмо понятията, с които лекарят така често 
борави, са не само неясни, но имат само незначителна опорна 
основа, и се състоят само от въображаеми конструкции.

Й. Блойлер
* * *

Езикът на лекарите задължително е пронизан с много чуждици; 
това е медицинският език на мошениците.

А. Бир
* * *

Медицината не може да се упражнява без известна доза шар-
латанство.

П. Ерлих
* * *

Кризата на медицината е проблем на упадъка на лекарския 
морал. Ако лекарите бяха такива идеалисти, за каквито ги пред-
ставят или дори сами се представят, тогава не бихме се нужда-
ели от доверени лекари, тогава лекарската тайна би било нещо 
естествено, и професионалните съдилища нещо излишно...

Х. Шултен

4.2.	лекарЯт	–	СъщнОСт	и	ОбщеСтВе-
на	значимОСт
Лекарската професия е най-хуманната и същевременно най-

отговорната.
А. Н. Шабанов

* * *
Ние, отделните лекари, идваме и си отиваме, нашите въз-

гледи се менят от поколение на поколение. Лекарят като такъв 
остава; неговата звезда никога не може да изгасне, докато има 
хора на тая земя.

Е. Лик
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* * *
Лекарят вижда страшното, докосва се до неприятното и от 

чуждите страдания си доставя собствени грижи.
Хипократ

* * *
Силата на лекаря е в неговото сърце.

Парацелз
* * *

Преди всичко бъди човек.
Н. И. Пирогов

* * *
Лекарят трябва да се уважава повече от много други.

Омир
* * *

Да упражняваш медицинската професия не е нищо друго, освен 
да виждаш нещастието на другите и да изтърпиш своето.

Лутер
* * *

Добрият лекар е обикновен като природата.
Т. Е. Щал

* * *
Светейки на другите, изгарят сами. Служейки на другите, 

унищожават себе си.
Ван Тулп

* * *
Има четири вида лекари:
1. Тези с малко лекарско призвание и малко знания. Това е мъка.
2. Тези с малко лекарско призвание и много знания. Мъката е 

още по-голяма, тъй като самочувствието най-често е високо.
3. Тези с добро лекарско призвание и малко знания. Постига се 

успешна работа, но често възпрепятствувана от несигурност.
4. Тези с лекарско призвание и научни познания. Това е благо-

словена, сигурна работа.
Но към лекарското призвание и към науката трябва да се 

прибави още сърцето, тези трите правят истинския лекар.
В. Клусман

* * *
Желанието да служиш на общото благо трябва непременно 

да бъде потребност за душата, условие за лично щастие; ако то 
не произтича оттам, а от теоретични или други съображения, 
то не е истинско.

А. Чехов
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* * *
Славата на един лекар са излекуваните от него болни.

Парацелз
* * *

Лекарите са адвокати на болния, смъртта и природата са 
негови съдии.

П. Потен
* * *

От лекаря и от учителя се очаква да извършат чудеса, и 
извършат ли ги, никой не се учудва.

М. Ебнер – Ешенбах
* * *

Да бъдеш лекар е открай време само една форма на човешкото 
съществуване.

О. Бунке
* * *

Медик, може да се нарече само онзи, който има като последна 
цел на своя стремеж желанието да лекува.

Р. Вирхов
* * *

Задачата на добрия лекар се състои в това, да направи необ-
ходимото и да спести излишното.

Ф. Хоф
* * *

Изискванията, които се поставят към лекаря, винаги ще над-
хвърлят това, което човек сам е в състояние да направи.

П. Баум
* * *

Нравственото развитие на лекаря-практик може да му помогне 
да съхрани онова душевно равновесие, което ще му даде възмож-
ност да изпълни свещения дълг пред близките си и родината, да 
обоснове истинското щастие на своя живот.

С. П. Боткин
* * *

Омир беше сляп, Бетховен – глух. Но аз не зачитам мнението 
на очните лекари за Омир и на ушните лекари за Бетховен.

А. Марианович
* * *

Човек, има право да бъде лош художник или лош писател, лош 
артист, но няма право да бъде лош лекар, защото на лекарите 
се доверява най-ценното – живота и здравето.

М. Кончаловски
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* * *
Работата на лекаря е сплав от знания, разум и чувства.

А. Билибин
* * *

Мога да кажа, че животът на лекаря, достоен за това име, е 
непрекъсната верига от самопожертвования.

Грасе
* * *

Добър лекар може да бъде само добрият човек.
Вл. Безански

* * *
Да бъдеш лекар, това значи да служиш на човечеството.

Зауербрух
* * *

Лекарят ще остане като страж, дотогава, докогато ще 
съществуват страдания, т.е. до края на човечеството, като 
образец на човешко себеотрицание, сам жертва.

Г. Узунов
* * *

Лекарят има работа със синтезата, с целия живот.
Н. Павлов

* * *
Истински лекар е само този, в които гласът на милосърдието 

говори най-силно от всички други чувства.
Е. Бергман

* * *
Задача и дълг на лекаря и добротвореца е да проникнат в 

душата на страдащия, да обозрат и най-леките смущения там 
и да въздействат за тяхното отстраняване.

Д. Чолаков
* * *

Наука и дълг, ето две думи, с които може да се характеризира 
делото на лекаря.

Ив. Москов
* * *

Трябва винаги да съгласуваме мъдростта с медицината и 
медицината с мъдростта, защото лекарят философ е равен с 
Боговете.

Хипократ
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* * *
Истината в медицината се осигурява повече от лекаря, който 

разсъждава, и мисли, отколкото от книгите.
Разес

* * *
Човек се ражда като лекар или никога не става такъв.

Е. Лик
* * *

Лекарите не се създават, те се раждат.
Зауербрух

* * *
В лечебното изкуство има три неща: болестта, болният и 

лекарят. Лекарят е само служител на лечебното изкуство. Той 
трябва да се бори на страната на болния с болестта.

Хипократ
* * *

Който веднъж е бил лекар, никога не може да престане да бъде 
такъв. Защото медицината е един мироглед.

А. Шнитцлер
* * *

Ако бих дошъл отново на света, то пак бих станал лекар, 
защото тази професия обхваща всички други: естествознание, 
теология, психология, изкуство, техника и дори стопанство.

Л. Финкх
* * *

Лекарят е естественият адвокат на болния.
Р. Вирхов

* * *
Един модерен и съвестен лекар-практик... никога не трябва 

да се отклонява от девиза: „Истина в науката и съвест в изку-
ството“.

К. Пашев
* * *

Лекарят трябва да живее от здравето и дългоденствието 
на хората, а не от техните болести и страдания. Първата му 
задача е: да пази народното здраве, да предвардя от болести, да 
закриля и засилва младото поколение, а после да лекува.

В. Ненов
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* * *
Лекарят трябва да обича своята работа. Оня, в, когото не 

пламти обич към човека, в когото няма влечение към медицината 
и нямащия представа за бъдещата си работа и отговорности, 
не бива да се залавя с изучаването на медицинската или по-право 
и по-точно казано, на лекарската професия.

Г. Бояджиев
* * *

Ролята на лекаря е тъй възвишена, че човечеството от самото 
начало на своето съществувание я е високо преценявало, и като 
не е могло да си представи, че простият човешки гений е в със-
тояние да измисли медицинското изкуство, то го е отдавал на 
божественото откровение.

Т. Петров
* * *

И сега ако някой ме запита, какво бих следвал, ще отговоря 
без колебание: медицина! Да обичаш живота и да се бориш за 
живота, да принадлежиш на хората в желанието си да ги избавиш 
от обречеността на страданието – тази душевна нагласа изпълни 
със съдържание моя живот, предопределяйки професионалната 
ми принадлежност.

Т. Ташев
* * *

Лекарят не е учен, не е артист, не е техник, а именно лекар. 
Неговото творчество има много общи неща от всички тези 
три професии; но все пак той е нещо съвсем различно и нещо 
много повече, защото обектът на неговата дейност е човекът 
като човек. 

Крел
* * *

Лекарят трябва да бъде завоевател. Веднъж той трябва да 
бъде бащински загрижения тиранин над подчинените му ограни-
чени създания, веднъж абсолютен монарх, чиято воля е върховен 
закон. Неговото държание, съгласно прастари изисквания, трябва 
да се крепи на достойнството. Нежност към безпомощните и 
сипещ мълнии към горделивите всезнаещи.

Е. Швенингер
* * *

Лекарят струва повече, отколкото много други мъже.
Омир
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* * *
Лекарите трябва да бъдат стари, аптекарите – богати, бръс-

нарите – млади.
Сенека

* * *
В сърцата на хората израства лекарят, той иде от Бога, изпъл-

нен с истинска светлина и най-доброто му лекарство е любовта.
Парацелз

* * *
НЕЩО КАТО МОЛИТВА 

О, господарю, освободи ни
– от невъзможността, да не се забъркваме навсякъде;
– от твърде много възхищение от новото и презрение към 

старото;
– от това, да поставим знанието над мъдростта, науката над 

изкуството; от внезапното прозрение над здравия човешки разум;
– от това, да направиш лечението на една болест по-тегнещо, 

отколкото нейното понасяне.
В. Хътчинсон

* * *
Лекарският труд не се изразява в добив на нещо веществено, 

на нещо, което може да се претегли, измери, изчисли, та срещу 
него да му се въздаде следуемото. Той се свежда до възстановя-
ване на онова благо в живота ни, което не се поддава на никаква 
преценка, за което обикновено не се мисли, което подчертава 
значението си само след като го изгубим – здравето.

В. Ненов
* * *

Лекарската професия по начало е хуманна, а когато тя е осве-
тена от призвание, тогава тя става свещенодействие.

К. Марков
* * *

Лекарите не разбират нищо, или почти нищо от своя занаят. 
Със същия ефект бих си ангажирал жонгльор да ме обучава на 
философия, както и лекар да ме излекува.

Фридрих Велики
* * *

Никой друг повече от лекаря, не общува с народната душа, с 
нейните страдания, радости и копнежи и никой друг повече от 
него не е предопределен да води и напътва подобните си.

Ив. Москов
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* * *
Лекарят, по своето занятие, е обществена личност, с високо-

научна и предполага се, нравствена култура и като така, би 
трябвало да стои доста високо в обществото. 

В. Георгиев
* * *

Винаги казвам на своите лекари: „Ако се вслушате в сърцето 
си, ще срещнете 5 % глупост, и ако не се вслушате, ще станат 
75%“.

А. Швайцер
* * *

Лекарят е общественик по естеството на своята работа. 
Нему е поверено здравето на индивида и колектива, т.е. най-
голямата ценност и най-важния лост за напредък.

Ст. Велинов
* * *

Най-голямото благо на света – здравето и живота – е нераз-
ривно свързано с най-скъпото – родината и нейното благополучие. 
Голям дълг в това направление се пада на лекаря.

Д. Киров
* * *

Всеки лекар е длъжен да упражнява своето звание добросъ-
вестно и съгласно с науката, като пази преди всичко интере-
сите на болния и обществото и честта и достойнството на 
съсловието.

П. Ораховац
* * *

 Назначението на лекаря е да проповядва и да насажда в 
живота новата доктрина – ПРАВОТО ЗА ЖИВОТ, ЗДРАВЕ И 
БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА ВСИЧКИ ХОРА.

С. Ватев
* * *

За лекарското съсловие, което е в непосредствена близост 
с живота във всичките му социални прояви, от раждането до 
смъртта, мирът и мирното развитие на човечеството е идеал, 
на който то трябва да служи. 

Д. Киров
* * *

По име лекарите са много, по дейност обаче – малко.
Хипократ
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* * *
Само един лош лекар се отчайва.

Т. Вартолимус
* * *

Който превързва чуждите рани, забравя собствените.
К. Байерн

* * *
Ти трябва да бъдеш, лекар, а не съдия. Ти трябва да бъдеш 

лекар, а не духовник.
В. Клусман

* * *
Когато се издигаме като лекари и съзнаваме дълга си като 

такива, тогава ние на всяка крачка ще се сблъскваме със задачи 
от обществено естество, които чакат своето разрешение само 
от нас.

Ив. Йонков
* * *

От всички съсловия, обаче, аз турям на първо място лекар-
ското, което по самата си същина е повикано да се бори за 
целокупното здраве на народите. Защото лекарят е духовник в 
най-широката смисъл на думата, защото лекарят е военен, не 
само защото се бори с милиарди микроби, а защото той най-изпък-
нало воюва против войната, за запазване дори единичния живот, 
защото лекарят е политик в целия държавен живот, който той 
се мъчи да уреди и оздрави, защото лекарят е педагог във всеки 
миг на своята работа, защото лекарят е най-пръв обществен 
реформатор, защото, накрай, на последно място, всъщност, той 
е и лечител на телесните и душевните недъзи.

X. Нейчев
* * *

Великите лекари са направени от обикновен човешки материал, 
но въпреки това са изглеждали в очите на болните като богове 
или демони.

Х. Лопес Ибор
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* * *
Природата изцяло е лишила някои хора от способността за 

възприемане на патологичните състояния; такива хора могат да 
станат юристи, духовници, търговци или войници, но в никакъв 
случай лекари; резултатът би бил убийствен, още повече, че в 
медицината основно нещо е диагнозата. 

А. Шопенхауер

4.3.	прОФеСиОнална	пОдГОтОВка
Всеки от нас, колкото и да е възрастен, е още ученик в учи-

лището на познанието. Ако някой счита, че се е изучил, той се 
превръща в открита опасност.

Й. Халмерс да Коста
* * *

Не това ни възмущава при лекарите, че не знаят достатъчно, 
а че не виждат достатъчно.

Д. Кориган
* * *

Има два вида лекари: такива, които практикуват посредством 
мозъка си, и такива, които го правят чрез брътвежите си.

У. Ослер
* * *

Да се изучават болестите без книги е равностойно на пъту-
ване в безбрежния океан. Да се изучават книгите без да се видят 
болните, означава никога да не се хвърли котва.

У. Ослер
* * *

Теорията на лекаря е опитът. Никой не може да стане лекар 
без наука и опит.

Парацелз
* * *

Специализацията е крайно необходима, но само тогава е бла-
гословена, когато се изгражда върху основата на едно общоме-
дицинско знание и умение.

Е. Лик
* * *

Бързият напредък на медицината изисква непрекъснато осве-
жаване на знанията, така че усъвършенстването на квалифика-
цията е съществена съставка на вещината.

П. Щол
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* * *
В лечебното изкуство няма лекар, завършил своето обучение.

М. Мудров
* * *

Да учи през целия си живот за полза на обществото – такова 
е призванието на лекаря.

А. Остроумов
* * *

По изчисленията на учените, нашите представи за света сега 
се удвояват на всеки 8–12 години, а към 1980 г. те ще се удвоя-
ват на всеки 4–5 години. Това значи, че мина времето, когато с 
лекарската диплома и знанията, получени на студентската банка, 
можеше да се реализира лечебната практика за цял живот.

Б. Петровски
* * *

Знаещият лекар е праусловие за добрия лекар. И това знание 
лекарят трябва да набира през целия си живот: неговите семес-
три свършват, когато той свърши.

Ас. Златаров
* * *

Опитността се добива от практиката, при което няма тол-
кова значение числото на видените случаи, колкото сериозността 
и добросъвестността на изследването и наблюдението.

Ст. Киркович
* * *

Под тежестта на годините лекарят ще старее; по отношение 
на науката обаче, като Фауста, той трябва да остане вечно млад.

Д. Киров
* * *

Не е важно толкова чутото, колкото видяното. Първото 
може да се прочете и в книгата, но второто се вижда само в 
клиниката – при самия болен.

К. Пашев
* * *

За науката специализацията е съдба. Който наистина иска да 
създаде нещо ново в нея, може да го направи само чрез ограни-
чаване в една област или по-късно в повече области. Голямата 
планина на непроученото може да се преодолее само чрез разпре-
деление на работните задължения.

К. Бауер
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* * *
Каузалното мислене ни дава ключа към господството над 

природата, а на лекаря – господството над тези задачи, които 
поставя пред него професията.

Г. Пондоев
* * *

Лекарят трябва да знае всичко онова, което се отнася до 
природата на човека.

Хр. Стамболски
* * *

Незнанието на лекаря е за болния втора болест.
Г. Фалопис

* * *
Никой не може всичко.

Гай Луцилий
* * *

Това е най-голямата грешка при лечението на болестите, че 
има лекари за тялото и лекари за душата, докато двете всъщ-
ност не могат да се разделят.

Платон
* * *

Всички части на човешкото тяло образуват кръг. Всяка част 
по този начин се явява начало и край.

Хипократ
* * *

Всеки болестен процес засяга в крайна сметка целия човек в 
неговото телесно и духовно единство.

Хипократ
* * *

За вникването в най-малкия детайл е необходим поглед върху 
цялото.

Гьоте
* * *

Лекарят учи цял живот и колкото повече знае, толкова по-
скромен става.

Г. Ноне
* * *

Трябва да се стремим да имаме множество разнообразни позна-
ния, не бива да се ограничим в нашите граници на медицината.

В. Моллов
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* * *
Само добре ориентирания в теоретичната медицина студент 

и лекар може да бъде добър клиницист, добър хигиенист, добър 
съдебен медик и пр.

Ив. Москов
* * *

Медицината не търпи научен застой!
Ив. Москов

* * *
Лекарят, който замръзне на точката на своите студент-

ски познания и не догонва постоянно растящия опит и наука 
на своите колеги и учители у нас и в чужбина, ще остане един 
ограничен, и остарял за професията си занаятчия, един фелдшер.

Ив. Москов
* * *

От книгите могат да се получат много медицински познания, 
но медицинските познания сами по себе си не създават лекари.

Т. Билрот
* * *

Не трябва да се забравя, че един лекар е истински лекар когато 
има всеобщо образование.

В. Моллов
* * *

Натрупване на опит по пътя на собствена работа, съответ-
стваща на подготовката на хирурга, а не за сметка на опери-
раните болни по пътя на смелостта, превишаваща умението.

Н. Н. Петров
* * *

Нито кафенетата, нито прочитането на вестниците, нито 
знанията за някои исторически събития, нито свързването им 
с учени и велики мъже... създават велик политик или мъдър зако-
нодател, или добър управител, или пълководец. По същия начин 
и връзката с лекаря не прави човека лекар, ако той не е изучавал 
най-редовно всяка от тези специалности.

Ив. Селимински
* * *

Учи се без да вредиш!
Д. Стаматов

* * *
Лекарят трябва да знае всичко онова, което се отнася до 

природата на човека.
Хр. Стамболски
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* * *
Не е достатъчно да научаваш сам, необходимо е да видиш 

също как действат майсторите и не само в един град, но и в 
различни страни, защото науката е разпространена в целия свят.

В. Вюрц
* * *

Стой над всичко.
Т. Билрот

* * *
Много важно е лекарят винаги да работи върху себе си, да 

повишава културата си, много да чете, да се интересува от 
изкуството.

Й. А. Касирски
* * *

Никога не мислете, че знаете всичко. И дори когато ви оценят 
високо, имайте смелостта да кажете в себе си: „Аз съм невежа“.

Н. Павлов
* * *

Теорията на лекаря – това е опитът. Никой не може да стане 
лекар без наука и без опит.

Парацелз
* * *

Болните са книгите на лекаря, от които се учи.
Парацелз

* * *
Аз съм изследвал природата даже с опасност за живота си и 

не съм се срамувал да се уча и от скитниците и от берберите.
Парацелз

* * *
Умният лекар, т.е. този който чувствува недостатъчността 

на своите познания и опит, никога няма да отмине без внимание 
забележките на болногледачката, напротив, той ще се възползува 
от тях.

М. Мудров
* * *

Лекарят трябва да пътува, както болестите пътуват по 
света и не стоят на едно място. Иска ли някой да опознае много 
болести, трябва да пътува.

Парацелз
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* * *
Невежите лекари, неопитните начинаещи, както и всички, 

които са алчни и повърхностни, са престъпници.
Разес

* * *
Най-добрата пропедевтика за медика е грижата за болните 

по време на предклиничните занятия.
Ф. Хаберер

* * *
Лекарят трябва да знае какво е ставало преди него, ако не 

иска сам да се лъже и да лъже другите.
Хипократ

* * *
Аз съм твърдо уверен, че всеки лекар е длъжен да изучи приро-

дата на човешкото същество, и ако иска правилно да изпълнява 
своя дълг, старателно да изучава какви са взаимоотношенията 
на хората с тяхната храна, питие и целия начин на живот, 
наблюдавайки влиянието на различните неща върху всеки човек.

Хипократ
* * *

Всеки може да стане, специалист-медик, може да притежава 
научни, технически познания и отлична техническа сръчност, но 
не всеки може да стане лекар-клиницист.

Й. Касирски
* * *

Лекарят трябва да бъде разумен и опитен, а не само писач 
на рецепти.

Парацелз
* * *

Младият лекар има да държи в живота си два основни изпита 
– изпитанието чрез успеха и изпитанието чрез неуспеха. Първият 
заплашва със самозаслепяване, а вторият – с духовна капитулация. 

Й. Касирски
* * *

Добрият лекар в Египет преди 4000 години, добрият лекар в 
Гърция и добрият съвременен лекар се различават един от друг 
по-малко, отколкото бихме очаквали, като се вземат под внима-
ние научните основи за лекарската работа през тези отдалечени, 
различни епохи.

X. Зигерист
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* * *
Медици, също и специалисти-медици могат да се произвеждат 

в неограничено количество. Лекари винаги ще има малко.
Е. Лик

* * *
Работата на лекаря е неделима, както науката и изкуството 

– едното извън другото е немислимо; и лекарят не е занаятчия, 
а представител на една специалност, в която наред с научната и 
техническа подготовка са необходими и творческа работа, овла-
дяване изкуството на диагностиката и лекуването, развитие на 
много особености от лекарското възприемане на фактите. Това 
са клиничното размишление, обсъждането и прецизното, умелото 
прилагане в конкретна обстановка на научните, техническите 
знания и опита.

Й. Касирски
* * *

Когато се изучава медицината нищо не е излишно в грамад-
ната материя, дадена в течение на шест години, за усвояване 
от студента-медик; тоя материал развива неговия интелект 
и изпълва формалната страна на едно широко образование, а в 
същото време набавя и полезни факти, с които практикът има 
да си служи.

Ас. Златаров
* * *

За овладяване на медицината – като наука и като лечебно 
изкуство – лекарят трябва да притежава всестранна обща, био-
логична и специална култура. За успешното прилагане в живота, 
наред с другите науки, медицината използува постиженията на 
историята и социалните науки.

Г. Бояджиев
* * *

Специализацията в медицината доведе до изключителен напре-
дък, но от друга страна стесни духовния хоризонт на лекаря.

Е. Лик
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* * *
Не е достатъчно, да преподаваш някому специална дисциплина. 

По този начин тоя се превръща наистина в полезна машина, но 
не и в пълноценна личност. Нещата се свеждат до това, той да 
добие живо чувство за нещата, заслужаващи да се постигнат. 
Той трябва да придобие живо съзнание за онова, кое морално е 
пълноценно. В противен случай той наподобява със своите спе-
циализирани познания повече на дресирано куче, отколкото на 
хармонично развито създание.

А. Айнщайн
* * *

От две неща човек не може достатъчно добре да се опази: 
ограничи ли се в своята област – от закостенялост, ако излезе 
от нея – от некомпетентност.

Гьоте
* * *

Ако някои започват следването на медицината с цел да полу-
чат само една професия, която да им дава прехрана, като нямат 
по-голям жар да се предадат на науката, да допринесат нещо и 
те със своя труд, това са хора, които като свършат ще бъдат 
занаятчии, а не лекари.

В. Моллов
* * *

На днешния лекар са необходими не само специално-медицин-
ски знания, но и знания за обществото, за неговата структура 
и закони на развитие, за социалната среда, а която живее и се 
труди човек.

В. Борисов
* * *

Над 70 % от лекарите на общата практика прилагат методи, 
които научно не са издържани.

П. Щол
* * *

Специалистът не трябва да изостава и да се отдалечава от 
общата медицина... не трябва да се стига и до едно безкрайно 
раздробяване на специалности, до едно значително стеснение 
терена на всяка една от тях.

Ив. Москов
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* * *
Добрият лекар трябва да притежава голям запас от естест-

вени знания, остра наблюдателност и голям опит, добит чрез 
грижливо наблюдение на много болни. Той трябва да бъде любо-
знателен към всички новости на съвременната медицина, посто-
янно да обогатява и опреснява своите знания и да не изостава 
в общото си културно развитие.

А. Митов
* * *

Тясната специализация не бива да довежда до така нарече-
ната диагностична слепота. Специалистите трябва да уважават 
общото си лекарско образование, да го развиват.

Й. Касирски
* * *

Старият лекар-универсалист не удовлетворява и в недалечно 
бъдеще ще стане излишен и в селото, и в града. Вместо него 
възниква нужда от профилиран в своята подготовка лекар-интер-
нист, хирург, педиатър, акушер-гинеколог и пр.

Т. Захариев
* * *

В медицината, както и в политиката, опитът е изключително 
важен.

Парацелз
* * *

Специалистът е лекар, който, знае много за малко неща и 
знае все повече за все по-малко неща, докато накрая за нищо не 
знае всичко.

П. Щол
* * *

Учудващо е, с колко малко прочетено един доктор може да 
практикува медицина, но не е изненадващо, колко мизерно го прави.

У. Ослер
* * *

Съвременните специалисти вече не са с предпазни капаци, но 
вече гледат само през дълги, тесни тръби.

А. Бир
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* * *
Анатомичните знания са, разбира се, необходими. Който не ги 

притежава, като терапевт прилича на среднощен странник, или 
на моряк, който без компас е тръгнал да пътува в открито море.

Т. Сиденхайм
 
4.4.	мОралнО-ВОлеВи	и	друГи	качеСтВа	
и	изиСкВаниЯ	към	лекарите

Няма голяма граница между медицина и философия, защото 
всички качества на добрия философ трябва да се притежават 
и от лекаря: липса на материален интерес, усърдие, скромност, 
достойно държане, сериозност, спокойно обсъждане, яснота на 
мислите, решителност, чист живот, познаване на всяко полезно 
нещо в живота, душа, лишена от съмнения, отвращение от 
недостойните мисли и дела. 

Хипократ
* * *

Лекарят трябва да бъде справедлив при всички обстоятелства, 
понеже в много неща е необходима помощта на справедливостта, 
а лекарят има доста отношения с болните: та нали те доверя-
ват себе си на лекаря и лекарите по всяко време имат работа 
с жени, девойки и имущество, твърде ценно. Следователно по 
отношение на това, лекарят трябва да бъде въздържан. И тъй 
тези са добродетелите на душата и тялото, с които той трябва 
да се отличава.

Хипократ
* * *

Лекарят трябва да притежава зрението на сокол, ръцете на 
девойка, мъдростта на змията и сърцето на лъв. 

Авицена
* * *

Професията на лекаря е подвиг. Тя изисква самоотверженост, 
чистота на душата и чистота на помислите. 

А. Чехов
* * *

Трябва да бъдеш не по-малко, но не и твърде много човек, за 
да може да съществуваш като лекар.

К. Полак
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* * *
Добродетелта е знание.

Сократ
* * *

За да може лекарят да работи в един град, той трябва да си 
постави маска и да направи незабележими за останалите другите 
си пориви и ерудиция.

Х. Кароса
* * *

Само един добър човек може да бъде голям лекар.
Х. Нотнагел

* * *
Няма друга професия, която да носи в себе си елементи на 

човеколюбие и алтруизъм повече от лекарската, и едва ли члено-
вете на коя и да е друга професия се раздават духовно и физически 
повече от лекарите.

Д. Киров
* * *

Ни една професия не може да се сравни с лекарската; тя е 
може би единствената, при изпълнението на която се изискват 
не само знания, опитност, труд и добросъвестност, но и прояви 
на чувства, на състрадание и на готовност за саможертва, дос-
тигаща до себеотрицание.

М. Славчев
* * *

Лекарите са толерантни, в противен случай не биха станали 
лекари.

К. Бауер
* * *

Размерите на лекарската отговорност често надминават гра-
ниците на човешката сила. Допълнителната сила е необходима, 
това е сила, която идва от смирението пред Бога, от прекло-
нението пред светите сили на природата и от отдаването на 
ближните ни.

К. Бауер
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* * *
Както и днес, и в бъдеще лекарят ще опази своя сан на жрец, а 

заедно с това своята страшна, все повече нарастваща отговор-
ност. Медицинската наука ще стане още по-точна, но едновре-
менно с това, както и днес, лекарят от класически тип ще запази 
своето място в медицината... Той ще утешава страдащите, и 
ще ободрява падналите духом. И ще се появят нови чудеса. И 
ще се появи нова отговорност.

А. Мороа
* * *

Лекарят трябва да бъде с късо подстригана коса, с чисти и 
добре изрязани нокти. Той никога не трябва да напуска дома си, 
без да е взел бастуна или чадъра си. И основното – винаги трябва 
да избягва всякаква интимност с жените.

Лекарят трябва да бъде красив, добре сложен, любезен, серио-
зен, но без престореност, приятен и интелигентен, словата му 
да бъдат чисти и благородни. Той трябва да бъде образец на 
скромността и безкористността, да обича болните, повече от 
приятелите и родителите си. Болният може да изпитва страх 
пред брат си, майка си, приятеля си, но пред лекаря – никога.

индийска
* * *

Чувството за отговорност не е принудителен фактор, а дъл-
бока вътрешна необходимост в ежедневната лекарска дейност 
и ако лекарят действително така чувства, никой не може да го 
отклони от правилния път.

З. Янушкевичус
* * *

Самоувереността и любовта към професията правят лекаря 
самоотвержен и независим – две много важни лекарски добро-
детели.

Т. Петров
* * *

Да бъдеш лекар това значи доброволно да поемеш големи 
задължения от чисто морален характер.

Вл. Руменов
* * *

Даже и при малък шанс за успех, лекарят трябва да се намеси, 
той трябва да се докаже достоен за името, което носи.

М. Славчев
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* * *
Медиците трябва да имат желязно здраве... силно развита 

памет... способност да наблюдават... твърд, устойчив характер.
В. Моллов

* * *
Лекарската глава не трябва да представлява тефтер, пълен с 

чужди мнения; тя трябва да е годна за размисъл и критичност, 
за достигане на практически изводи.

Ив. Москов
* * *

Всеки лекар трябва да бъде добър лекар, защото в ръцете на 
всеки лекар са поверени най-ценните и основни блага за индивида 
и обществото – здравето и живота.

А. И. Хаджиолов
* * *

Главното, от което в крайна сметка зависи авторитета на 
лекаря е душевността и любовта към човека... Лекар за всички, 
във всяко време на денонощието, във всяка минута, и така цял 
живот.

В. Дягилев
* * *

Лекарят трябва да държи винаги будно чувството си на отго-
ворност и съвестта си и да има винаги съзнанието, че е направил 
всичко, което му подсказва науката и опитът му.

Креке
* * *

Задачата на лекаря във всички случаи, даже на неминуема 
смърт е да лекува, да удължава живота, да възвръща силите, да 
смекчава страданията – да бъде лекар докрай.

Ив. Москов
* * *

Лекарят не трябва да бъде господар, а слуга на природата, 
неин помощник и приятел. Той трябва да върви ръка за ръка с 
нея и да изгражда нейното велико дело, като не забравя, че не 
той, а тя е, която го ръководи.

К. Хуфеланд
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* * *
Има малко благословени лица, на които знанието принадлежи 

без усилия, които усвояват нещата още с приближаването им; 
на една по-голяма част е по-трудно – мъчително те проникват 
в същността на медицината; за една трета част медицината 
е нещо съвършено странично – принадлежащите към нея също 
упражняват лекарската професия.

В. Ебщайн
* * *

Лекарската дейност не е обвьрзана с определено по територия 
място. Лекарят може да помогне на прашния селски път, в сте-
рилната операционна, във влажния окоп и в горещото машинно 
отделение.

К. Полак
* * *

Всяко надменно и самонадеяно поведение, парадирането с пре-
възходство са несъвместими с добрия вкус.

Ликул
* * *

Не давай воля на ръцете, когато мозъкът е ленив.
А. П. Чехов

* * *
Истински лекар може де бъде не този, който е само доста-

тъчно образован, но този, който е образован и възпитан.
Е. И. Зайцева

* * *
Ако изкуството да се размишлява би могло да създава лекари, 

то най-големите лекари щяха да бъдат философите.
Целз

* * *
Постановленията на законите, чувството на справедливост, 

което трябва да стои над текстовете и законниците и респек-
тът към живота на човека трябва да бъдат пътеводител на 
лекаря.

Ж. Л. Фор
* * *

Лекарската нравственост, доколкото е именно лекарска, може 
да бъде само себеотрицателна.

К. Чолаков
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* * *
Лош лекар, но много добър човек е по-полезен за обществото, 

отколкото опитен лекар, но лош човек.
В. Чудновски

* * *
Към качествата на добрия лекар принадлежат: абсолютната 

любов към истината и безусловното застъпване за нея.
Ф. Хаберер

* * *
Лекарят е управител на органическия капитал на държавата 

с голям кръг на действие и голяма изпълнителна власт.
Тандлер

* * *
Най-висшето в лекарското изкуство е любовта.

Парацелз
* * *

Лекарят трябва да бъде разумен и опитен, а не само писач 
на рецепти.

Парацелз
* * *

Борбата срещу болестите е великата задача на лекаря – истин-
ският лекар, който трябва да бъде изпълнен от любов към болния.

Парацелз
* * *

Лекарят става голям не от користта, а от любовта към 
болния.

Парацелз
* * *

Един модерен и съвестен лекар – практик... никога не трябва 
да се отклонява от девиза: „Истина в науката и съвест в изку-
ството“.

К. Пашев
 Също благата дума, приличната и коректна обноска, вежли-

востта и услужливостта, личната чистота и порядък са големи 
и ценни качества на добрия лекар.

С. Ватев
* * *

Най-добрите лекари са тези, които обединяват в себе си и 
знания, и техника, и лични качества.

Ю. П. Герман
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* * *
Има болни, за които лекарят е лекар само тогава, когато е 

професор; често обаче можеш да бъдеш професор и никакъв лекар.
Ю. П. Герман

* * *
Ако някой има достатъчно морални сили да понася освен своите 

грижи и мъки и тези на другите, ако може да живее винаги със 
съмнението, че не е изпълнил дълга си... – нека стане лекар.

К. Кобе
* * *

На въпроса за задачата на лекаря има само един вечен непро-
меним със смяната на времената отговор. Той гласи: да лекуваме 
болния човек.

Е. Лик
* * *

Който е способен да гледа болни, който при това е в състоя-
ние да даде на болните нежна ръка, пълна с любов и да се отдаде 
изцяло на тях, той е призван за лекарска професия.

Ф. Хаберер
* * *

За образования лекар всички медицински дисциплини са важни 
и необходими.

Г. Е. Рейн
* * *

Лекарите не трябва да казват: този не го излекувах, а този 
– не ми умря.

А. Лихтенберг
* * *

Лекарят трябва да е честен, да се ползува с доверие, да не е 
ленив, сластолюбив и да бъде безкористен. Ако лекарят не прите-
жава всички тези качества по-добре е да не го канят при болния.

Ходжа Копили
* * *

Иначе благ, в действието – твърд и последователен.
Персийска

* * *
Смелостта предизвиква опасността.

Сенека
* * *

Мекушавият лекар прави раните гнили.
К. Кьорте
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* * *
Работи винаги спокойно, и нека нищо не предизвиква припря-

ност.
В. Клусман

* * *
Дори при най-непоносимото и предизвикателно поведение на 

пациента остани изискан.
В. Клусман

* * *
Всичко зависи от поведението на лекаря. Той трябва, дори 

когато живее в блестящи условия, да остане винаги обикновен, 
свободен, достъпен и искрен, и винаги на себе си верен.

Л. Ф. Крел
* * *

Всичко, което трябва да се прави, се върши със спокойствие и 
сръчност, без болния по време на обслужването да усети много 
от това.

Хипократ
* * *

За един лекар решимостта за действие е по-важна, отколкото 
знанието.

Балзак
* * *

Твоето поведение трябва да бъде твърдо и уверено, твоят 
тон любезен.

В. Клусман
* * *

Помагай бързо, щадящо и по най-простия начин.
В. Клусман

* * *
Лечебното изкуство включва в себе си всичко, което принад-

лежи на мъдростта: безкористност, тактичност, способност 
за изказване на присъда, спокойствие, определеност, чистота на 
характера, способност да изказва сентенции, познания за това, 
кое е нужно и необходимо в живота, отричане на непочтеното, 
липса на суеверност, божествена чистота.

Хипократ
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* * *
Лекарят трябва да притежава качествата на артиста в добрия 

смисъл на думата – той трябва да направи добра физиономия 
там, където е необходимо; той трябва да умее да мълчи, когато 
е нужно, и когато е необходимо, да говори неистини, за да скрие 
в интерес на болния истинското състояние на неговото здраве; 
той трябва така да се държи, че да не издава с поведението си 
истинската ситуация; той не трябва да придава на думите си 
онова професионално значение, което те действително крият. 
Това трябва да е неговата политика, основната предпоставка, 
която е свързана с благополучието на пациента.

Г. С. Пондоев
 

4.5.	лекар	–	бОлен

Лекарят става голям не от користта, а от любовта към 
болния.

Парацелз
* * *

На въпроса за задачата на лекаря има само един вечен, непро-
меним със смяната на времената отговор. Той гласи: да лекуваме 
болния човек.

Е. Лик
* * *

Най-възвишеният и единствен дълг на лекаря е да лекува 
болните хора.

С. Ханеман
* * *

Всеки лекар е задължен по клетва, призвание и морал да помага 
на всеки болен, щом като бъде за това поканен, а в някои спешни 
случаи и без такава покана. 

Ив. Москов
* * *

Съчувствието към болния трябва да бъде основния двигател 
на ума и сърцето на лекаря.

Т. Келановски
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* * *
Няма да забравим, че постъпилият в клиниката човек има 

нужда не само от нашите знания, а преди всичко от човешко 
отнасяне, от истинското предназначение на лекаря, което в 
много случаи няма нищо общо дори с науката! Отнася се именно 
за правилните, чисто човешки отношения на доверие между 
лекар и болен.

К. Чилов
* * *

Аз се обвързвам с теб, Господ ще те излекува.
А. Паре

* * *
Няма нищо по-тежко от това да лекуваш своите. Правиш 

всичко, което е необходимо, а всяка секунда ти се струва, че не 
правиш това, което трябва.

А. П. Чехов
* * *

В това се изразява пълната вяра в лекаря. Тежко болният моли 
за облекчение, моли за удължаване на мъчителните дни, като 
Господ възприема той вездесъщия за него човек.

Гьоте
* * *

Всеки болен трябва да си има свои собствен лекар, който му 
приляга най-добре, и на който той без колебание се подчинява.

Е. Лик
* * *

Когато болния държи да узнае истината с уверението, че не 
се страхува от смъртта, това означава следното: ако няма 
надежда, то ме излъжи така изкусно, че нито за миг да не се 
усъмня в истинността на твоите думи.

В. Вересаев
* * *

Всеки болен, дори и най-високо поставеният, иска да бъде 
ръководен.

Е. Лик
* * *

Имай съчувствие към болния си, но не достигай до мекуша-
вост. Помни, че само този може да помогне, който се владее... 
Ако се оставиш да те подчини съчувствието, не си годен за 
лекарска дейност.

В. Клусман
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* * *
Гледам на смъртта като на мъдра и необходима даденост на 

природата. Колко празен би бил за нас живота, ако той би бил 
без край и не би се възраждал от ново съединение? Но предпос-
тавка за обновлението е смъртта. Поради това: възползвай се 
от настоящето.

В. Клусман
* * *

С лекаря е както с човека на изкуството; върши ли си рабо-
тата за пари, то тя е нечиста.

В. Клусман
* * *

Всички болни имат нещо общо, а именно, осъзнаване на нещас-
тието, безпомощността, търсенето на ръководещ и освободител. 
Възраст, пол, степен на образование не предизвикват разлика. 
Поради това лекарят като болен е в същото душевно състояние, 
както и лаика. 

Е. Лик
* * *

Винаги поддържай у пациента чувството, че си даващата 
страна, а пациентът вземащата.

В. Клусман
* * *

Непрекъснато се убеждаваме, че не знанието и опитът на 
лекаря, които са необходима предпоставка, а на първо място 
неговата личност има решаващо значение за успеха на лечението.

Е. Лик
* * *

Пести времето си и остави пациентите да почувстват, че 
то е премерено.

Г. Багливи
* * *

Съобразявай се с желанията на твоите болни, доколкото е 
възможно, но не и повече. По отношение на дребните неща 
отстъпчив, по отношение на големите непреклонен.

В. Клусман
* * *

Гениалните физици могат да бъдат млади, както и музикан-
тите, но не и лекарите. Предизвикателната смелост на младежа 
изглежда чужда на деликатната грижа, която изисква отноше-
нието към живота.

X. Лопес Ибор
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* * *
Болният човек иска да има някого, на когото може да вярва, 

но се хваща и за сламката, когато усети, че започне да се дави.
В. Сценци

* * *
За болния истинската правда е само онази, която му е от полза.

И. С. Сук
 * * *

Дявол да я вземе лекарската практика – ми каза един швей-
царски лекар в Рим – умре ли пациентът, то аз съм го убил. 
Излекувам ли го, то Мадоната го е направила.

А. Фойербах
* * *

Като баща е лекарят, когато сме болни; като приятел по време 
на оздравяването и като верен защитник, когато болестта е 
отминала и сме вече напълно здрави.

индийска
* * *

Болният очаква лекарят ежедневно с носталгия; около това 
лекарско посещение се върти целият му разум и чувство.

Лекарят може да извърши всичко много бързо и екзактно, но 
никога не трябва да се явява забързан и разсеян. Това е, което 
прави лекарят обичан, което му доставя радост и пациенти.

Т. Билрот
* * *

Любовта и привързаността към професията, строгото при-
държане към свързания с нея кръг от задължения все още не са 
гаранция, че някой може да стане лекар. За това са необходими 
не само солидни знания и умение, но и обич към хората и то към 
болните хора, която е много по-голяма от обикновената обич 
към ближния.

Ф. Хаберер
* * *

Мястото на лекаря занаятчия, умеещ да борави само с чукчето, 
ще бъде заето от лекаря с широк социален кръгозор, умеещ във 
всеки болен да намери социално-етиологични моменти, участник 
в социалната терапия.

Н. А. Семашко
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* * *
Творчески и с голяма полза може да работи само лекар, който е 

в състояние логично и критически да мисли, а също така етично 
и обществено да постъпва.

В. Шонойх
* * *

Хронично болните пациенти доставят към общопрактику-
ващия лекар изисквания, които са насочени по-малко към него-
вото професионално медицинско знание, отколкото към неговата 
личност. Той се превръща във фигура на баща и същевременно 
медицинско лице.

П. Щол
* * *

Изкуството обхваща три елемента: болестта, болния и лекаря. 
Лекарят е роб на изкуството. Болният трябва заедно с лекаря 
да победи болестта.

Хипократ
* * *

Аз нямам последен час за работа, а имам последен болен.
Л. Л. Хиршман

* * *
Лекарят трябва да поддържа не само живота, но и морала и 

надеждата на своя пациент.
Г. Москов

* * *
Лекарят трябва да се съобразява с манталитета на болния.

Т. Петров
* * *

Няма „лоши“ болни, които лошо се лекуват, а има лоши лекари, 
които със своето поведение правят всичко възможно, болният 
при тях повече да не идва.

А. Й. Евдокимов
* * *

В благозвучността на гласа може с увереност да се разпознае 
красотата на душата на говорещия, а в грубостта на гласа му 
– грубостта на чувствата, които са му присъщи.

Хегел
* * *

Дори и добрината има своята дозиз леталис.
В. Ветров
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* * *
От какво зависи успехът на лекаря? Едни са уверени, че зало-

гът е преди всичко във високия професионализъм. Аз съм на друго 
мнение: никакви знания не могат да помогнат на болния, ако той 
не повярва на лекаря, не открие своята душа и не стане съюзник 
в борбата му с болестта.

В. Новиков
* * *

Лекарят трябва да бъде винаги оптимист, да задушава вся-
какво съмнение в болния и да отлъчва постоянно от себе си 
съчувствие и спокойствие.

Н. Каракашев
* * *

За всеки лекар е във висша степен необходимо да умее да се 
отнася с болния, да умее да му внушава вяра в могъществото 
на науката, в своите знания.

Н. М. Попов
* * *

Вярата в лекаря е от извънредно голямо значение при лекува-
нето. Лекарствата действат във връзка с личността на лекаря, 
който ги е назначил и с неговото име в обществото.

С. Киранов
* * *

В медицината няма стандарти. При лекаря не идват боле-
стите, а болният. Неговата индивидуалност е извънредно при-
чудлива, всякога особено пречупване на болестта; един случай не 
прилича на друг, както няма еднакви отпечатъци на палците.

И. В. Давидовски
* * *

Постави се на мястото на болния и тогава решавай какво и 
как да правиш; ще го режеш ли или ще го щадиш, ще го лекуваш 
консервативно или ще го оставиш без лечение.

Е. И. Богдановски
* * *

Радостният израз на лицето на лекаря е начало на оздравява-
нето на болния.

Ф. Рохас
* * *

Бъдете винаги мислещ и отзивчив по отношение на болния, 
защото никаква съвременна техника не е в състояние да замени 
ума и сърцето на лекаря.

С. Преображенски
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* * *
Съчувствието към болния трябва да бъде основния двигател 

на ума и сърцето на лекаря.
Т. Келановски

* * *
В изпълнение на лекарския си дълг ще трябва да се ръково-

дите само от обичта си към болните, защото най-добър лекар 
за болния е тоя, който най-много обича хората.

С. Ватев
* * *

Дългият опит е довел, както лекарите, така и болните до 
заключението, че доверието на болните към лекаря е едно обсто-
ятелство от извънредно голяма важност и практическо значение 
и че първо и лично право на всеки болен е, да си избира онзи лекар, 
в когото има доверие.

Б. Розенфелд
* * *

Ние сме трима – ти, болестта и аз. Ако ти си с болестта, 
аз ще остана сам и вие ще ме победите. Ако ти си с мене, ние 
ще бъдем двама, болестта ще остане сама и ние ще я победим.

Абу-ел-Фарадж
* * *

Ако на болният, след разговор е лекаря не му стане по-леко, 
то това не е лекар.

В. М. Бехтерев
* * *

Суетният стремеж към слава е заслепявал и отклонявал лека-
рите от всички времена да изнамират пациенти, вместо да имат 
основната задача да откриват нови явления, които да изясняват 
историята на болестта и да я потвърждават.

Г. Багливи
* * *

Посещавай болните, защото това ги облекчава.
Ф. Декур

* * *
Душата на лекаря трябва да е завладяна от чувството за 

максимална взискателност към себе си, а по отношение на болния 
– от максимална човечност.

В. Дитрихс
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* * *
Във връзката „лекар – болен“ намира отражение и общест-

веното положение на болния, което в течение на времето е 
подложено на непрекъсната промяна.

К. Полак
* * *

Никой не е лекуван от мен по друг начин, освен по този, по 
който аз бих искал да бъда лекуван, ако боледувам от същата 
болест.

Т. Сиденхайм
* * *

Някои неща трябва да се лекуват без болните да знаят за 
какво се касае. За много причината за смъртта е била осъзна-
ването на болестта.

Сенека
* * *

Болният изисква – особено сега – с него да се „прави“ всичко, 
което е необходимо, но не всичко, което е възможно.

К. Х. Бауер
* * *

Патерналистичният модел на взаимоотношение лекар-пациент 
използва способи, неприемливи от съвременна гледна точка: 
спестяване на истината, лъжата, принудата.

М. Льочкова
* * *

Лекарят трябва да бъде справедлив при всички обстоятелства, 
понеже в много неща е необходима помощта на справедливостта, 
а лекарят има доста отношения с болните.

Хипократ
* * *

Обичта пречупва егоизма на човека и го приближава до болния 
и ранения.

Л. Андре-Понтие
* * *

При наличие на един болен лекарят не трябва да има други 
грижи, освен тази да го лекува...

Дибо
* * *

От лекаря се изисква определена мъдрост; той трябва да 
разбира не само физическите страдания на своите болни, но и 
техните душевни тежести.

Г. С. Пондоев
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* * *
Ако болестта не може да се лекува, 
трябва да я подхранваме с надежда.

Гьоте
* * *

Когато между четирите стени на стаята изгасващите сили 
правят дълги очакването и самотата, когато остатъкът от 
един несигурен живот се изморява в постелките с трескав дух, 
когато животът е притегнат в ноктите на болестта, а смърт-
та дебне, за да се докопчи до човека, щом болестта свърши 
своята работа, тогава, когато вратата се отвори за лекаря, 
влиза и надеждата.

Г. Хамото
* * *

Лекарят трябва внимателно да наблюдава болния си.
Сенека

* * *
Болните се нуждаят от лекаря, здравите го почитат.

Сенека
* * *

Непокорният болен прави лекаря по-твърд.
Хезиод

* * *
Болният човек и лекарят трябва да имат еднакво схващане за 

живота, в което интересите им се срещат, и в което лекарят, 
доколкото е в състояние, помага на болния.

Р. Кел
* * *

Няма болест в човека, а има болен човек.
Хипократ

* * *
Болният икономисва само обувките си.

Ю. Щетенхайм
* * *

Болните се нуждаят от лекар, но по същия начин лекарят се 
нуждае от болни.

Ю. Щетенхайм
* * *

Невинаги лекарят е в състояние да помогне на болния. Болката 
понякога е по-голяма от цялото лекарско изкуство.

О. Епистелн



149

* * *
Болката може да бъде подтискана, но страданието не може 

да бъде управлявано.
* * *

Когато бях млад, болните се страхуваха от мене; сега, когато 
съм стар, аз се боя от болните.

П. Франк
* * *

Преди всичко... трябва да се посети и види болния.
X. Бурхав

* * *
Партньорството лекар-пациент се свежда до следния кръг 

от задължения: право на болния да бъде лекуван – задължение 
на лекаря да лекува – право на лекаря да лекува – задължение на 
болния да приеме лечението.

К. Полак
* * *

Лекарят не е нищо друго, освен утеха за душата.
Г. Петроний

* * *
Винаги трябва да се дава надежда на болния, дори тогава, 

когато е в агония.
А. Паре

* * *
Душевният акт на надежда, доверие на болния към лекаря и 

сега е един от крайъгълните камъни на лечението.
Е. Янушкевичус

* * *
Медицината е работа на доверие и то се печели мъчно, защото 

има много предпоставки, но веднъж като се спечели, мъчно може 
някой да го разруши.

Хр. Тантилов
* * *

Няма да заслужиш доверието на болния, ако не му съчувстваш, 
защото човек никога няма да довери своето най-скъпо съкровище 
– живота – на лице, в сърдечността на което не е уверен.

В. Бегански
* * *

Болният човек намира облекчение, ако може да разкрие пред 
някого своите страдания, лекарите трябва винаги да помнят 
това и да не се дразнят от дългия понякога разказ на болния.

В. Бегански
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* * *
Няма да заслужиш доверието на болния, ако не изкажеш своето 

мнение и съвет решително, без колебания, защото болният никога 
нима да повярва в това, в което ти сам не си уверен.

В. Бегански
* * *

Отстъпчивостта пред болния удължава болестта.
Хипократ

* * *
Насаждането почит и доверие към лекуващия лекар е елемент 

на терапията.
Ив. Москов

* * *
Лекарят трябва да изпълнява своя дълг, без да очаква благо-

дарност от страна на болните.
Фр. Шолц

* * *
Нужна е учтивост, а не грубост към болния; учтивостта не 

трябва, обаче, да преминава в отстъпчивост и слабост пред 
капризите на болния.

Ив. Москов

4.5.1. АВТОРИТЕТ НА ЛЕКАРЯ

Пациентът всъщност не иска да знае, той желае да се подчи-
нява. Авторитетът на лекаря е желана от него сигурна опора, 
която го освобождава от собствени размишления и собствена 
отговорност.

К. Ясперс
* * *

Досегашните мои лекари лекувах аз. Това е първият лекар, 
който лекува мене.

Бисмарк
* * *

Доверието на пациента в авторитета на неговия лекар винаги 
се гради на емоционална почва и логически трудно може да се 
обясни.

П. Щол
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* * *
В образа на лекаря пациентът включва не само професионал-

ните знания и опит по въпросите на живота и смъртта, вла-
деенето на лекарския занаят и гаранцията за желания изход, но 
и едно непреодолимо обаяние: добрият лекар е този, от когото 
тежко болният очаква да оздравее, немощният – да придобие 
бодрост, и слабият – сили.

П. Щол
* * *

Несъмнено, лекарят трябва да бъде в очите на болния преди 
всичко авторитет. Той се състои от такива качества, като 
задълбочени професионални знания, умението на лекаря да разбира 
индивидуалните особености на личността на болния, да вниква в 
неговите грижи и преживявания, тактично и деликатно да влиза 
в контакт с пациента и да обезпечава успеха за най-бързото му 
и възможно пълно оздравяване.

Б. В. Петровски
* * *

Лекарят трябва да бъде господар не на болния, а господар на 
положението.

Й. Шулц
* * *

В Библията всички лекарски действия са маркирани с думите: 
„Аз съм Господарят, твоят лекар“.

Месса
* * *

Слава на лекаря, с подобаващо уважение, да го имаш при нужда. 
Тъй като Бог го е създал, и лекарството идва от Всевишния, и 
царе го почитат. Изкуството на лекаря го извисява и го прави 
възвишен пред херцози и господари. Бог повелява лекарството да 
расте от земята, и нито един почтен човек не го подценява... 
Който греши пред Бога, трябва да падне в ръцете на лекаря.

Исус Сирах
* * *

Ти трябва да гледаш на лекаря като на свой учител.
Епиктет

* * *
Пита ли се нещастника от къде е или каква е неговата рели-

гия? Казва му се: „Ти страдаш“. Това стига. „Ти ми принадлежиш 
и аз ще ти помогна“.

Л. Пастьор
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* * *
Основното условие в индивидуалните взаимоотношения на 

лекаря с болните се явява авторитетът, който лекарят трябва 
да внушава към личността си. За успеха на лечението е необхо-
димо още „нещо“, което всеки болен търси в лекаря, и което се 
явява причина болният да го нарече „свой“ лекар.

Г. С. Пондоев
* * *

Мощта като гола сила, била тя физическа, социологическа, 
психологическа, интелектуална, е недостатъчна, за да създаде 
авторитета; авторитетът в силата се долавя и вътрешно приз-
нава само тогава, когато тази мощ е носителка на истината.

К. Ясперс
* * *

Да бъдеш лекар, значи да бъдеш по-силен от двамата.
Е. Швенингер

* * *
Има авторитет. Той има абсолютни права сред цялото неспо-

койствие и нестабилност на човешкото съществуване. Истината 
не е в собственото прозрение. Истината е в послушанието. 
Истината разбирам в подчинението на истинския авторитет.

К. Ясперс
* * *

Лекарят трябва да има авторитет.
Хипократ

* * *
Лекуването винаги се осъществява сполучливо при добри, нор-

мални взаимоотношения между лекар и болен, при уважаване авто-
ритета на лекаря от страна на болния, при умение на лекаря да 
предизвика с поведението си, опита и знанията си, с душевните 
си качества доверие у болния.

И. А. Касирски
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* * *
Личността на лекаря се включва като лечебен фактор в оздра-

вителния процес, затова тя трябва да представлява авторитет 
за пациента.

П. Щол

4.5.2. ЛЕКАРЯТ КАТО ПАЦИЕНТ
Всичко може лекарят, само едно му липсва: 
че за собствената си смърт, той не знае лек.

П. Флеминг
* * *

На други предписвам лекарства, но сам аз не ги взимам.
В. И. Кастели

* * *
Лекарят, обявяващ голата истина, в такива случаи получава 

напълно заслужения упрек: „Нима е възможно всичко това да се 
казва на болния, и то от лекар!“.

Г. С. Пондоев
* * *

Пациентът има право да знае истината. 
М. Льочкова

* * *
Раздаващ на другите здраве, понякога уморен и болен, той 

– лекарят – трябва да крие болките си даже пред лицето на 
смъртта, неговата стара познайница, срещу която винаги се е 
борил, тих и примерен с нея.

С. Кошков
* * *

Широко е известна деонтологическата заповед: лекарят е 
длъжен по отношение на себе си да следва професионалните 
препоръки и да ги демонстрира със собствения си пример. В 
много по-общ вид това е формулирано векове назад в афоризма: 
„Лекарю, излекувай се сам!“.

Б. В. Петровски
* * *

Лекарят-пациент изисква от своя колега-лечител известна доза 
самокритичност, също чувство на толерантност към мнението 
на другите, за да си обезпечи сигурността, че колегата ще бъде 
склонен на консулт, ако настъпи необходимост от такъв.

П. Щол



154

* * *
Пълнолетният, също критично настроеният пациент, дори 

лекарят като пациент признават авторитета на избрания от 
тях лекуващ лекар.

П. Щол
* * *

Болен ли е лекарят, то той вече не е лекар, а чисто и просто 
пациент, с всички надежди, страхове, самозаблуждения, мечти и 
други субективни качества.

К. Х. Бауер
* * *

Най-добрият лекар често е най-лошия пациент.
неизвестен автор

* * *
Най-напред си помогни сам, преди да лекуваш другите с 

лекарства.
Йсус Сирах

* * *
Лекарю, помогни си сам!

Лукас
* * *

Лекарят, който сам се лекува, изключва света и е субект и 
обект едновременно.

Фр. Хебел
* * *

Като причина за болест признавам освен злополуката, просту-
дата и диетичната грешка, само лекарската грешка на колегата.

П. Щол

4.5.3. ЯТРОГЕНИЯ

Не само лекарят със своите изказвания, възклицания, жестове 
и мимики е носител на ятрогенната нокса. В тази болестотвор-
ност участвуват в не по-малка степен помощният медицински 
персонал и някои административни болнични служители, ползвани 
като информатори.

Л. Лурия
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* * *
Ятрогенните нарушения на психиката на болния преди опера-

ция вследствие несъблюдаване нормите на моралната асептика 
може да обрече на неуспех всяко хирургическо лечение.

И. Касирски
* * *

Лекарят с държанието си, с изказванията си, а често и с писа-
нията на разни популярни статии и книжки може да постигне 
вместо терапевтичен ефект тъкмо обратното – да създаде у 
болния представи, влошаващи състоянието му, или да съдейства 
за възникването на нова болест.

Г. Узунов
* * *

При подхода си към един пристъп, който лекарите третират 
с медикаменти... те предизвикват 10 нови при съвършено здрави 
хора, тъй като ги инжектират с онова патогенно вещество, 
което е 1000 пъти по-вирулентно от всички микроби – идеята 
за болестта.

М. Пронст

4.5.4. ЛЕКАРСКИ ХОНОРАР
Разбойниците повеляват: 
парите или живота! 
Лекарите вземат –
парите и живота. 

английски класически цитат

* * *
Някои пациенти изпитват такава голяма благодарност към 

своя лекар, че не разбират, защо още трябва да му платят.
О. Вайс

* * *
Лекарският труд не може да бъде възмезден с материални 

блага.
Ив. Москов

* * *
Човекът се храни повече, отколкото му е необходимо: той 

живее с 1/4 от това, което поема, а от останалите 3/4 – живеят 
лекарите.

от египетски папирус



156

* * *
Странно е, че нито едно изкуство не е така променливо и 

методите не се променят толкова често, както в медицината, 
но нито едно не е и толкова доходно.

Плиний
* * *

На когото лекарския хонорар се струва твърде висок, не трябва 
да разлиства множеството списания, които му се предоставят 
за разглеждане безплатно в читалнята.

X. Рис
* * *

Лекарят получава възнаграждение за своя труд, но възнаграж-
дението за сърдечната му доброта остава за него вината.

Л. Ленеп
* * *

Изисквай достойно възнаграждение, недостатъчното възна-
граждение има за следствие презрението и недостатъчното 
доверие.

В. Клусман
* * *

Печеленето е естествено следствие на твоята дейност; то 
трябва да бъде придружаващо явление, но никога цел на твоята 
работа.

В. Клусман
* * *

Лекарят получава хонорара си като заплащане за извършена 
работа, а не като възнаграждение за успеха на своето лечение.

Г. Кауфман
* * *

Който носи в себе си изкуството, не пита за пари.
Парацелз

* * *
От вечни времена за истинския лекар най-висше право е без-

възмездно да помогне във всяка нужда на всеки болен, независимо 
от произхода му, класата, обществото, дори когато това е 
свързано с риск за собствения живот.

Н. Гулеке



157

* * *
Тежко на лекаря, които поставя за цел на стремежите си 

безчестието и парите. Той ще бъде във вечно противоречие със 
самия себе си и своите задължения, винаги ще остане излъган 
в своите надежди, никога не ще удовлетвори своите амбиции и 
на края ще прокълне професията си, която не го възнаграждава, 
защото той не знае истинската ù стойност. 

К. Хуфеланд
* * *

От един лекар не може да се желае да възприема здравите 
като симпатични.

Монтен
* * *

Въодушеви ме с любов към изкуството и твоите създания, 
Господи. Не допускай жаждата за печалби и ламтежът към слава 
и почести да се премесват в моето призвание, защото тия 
врагове на истината и човеколюбието лесно могат да ме излъс-
тят и отвърнат от висшето ми назначение – да правя добро 
на твоите чада.

Маймонидес
* * *

Нашите най-добри болни са бедните, тъй като тяхната сметка 
плащат небесата.

X. Бурхав
* * *

На лекаря плащаме хонорар за усърдието, тъй като за сърцето 
му ние оставаме длъжници.

Сенека
* * *

Както душевните, така и телесните лекари са пазители на 
здравето, но за съжаление живеят само от болестта.

Фр. Хебтел
* * *

На лекаря заплащаме усърдието, а не здравето.
Й. Шрадер

* * *
Лекарите минават за лоши математици – с едно изключение 

– когато се касае за хонорара.
К. Полак



158

* * *
Теологията очиства душата, юристът – торбата с пари, 

лекарят – и двете.
немски класически цитат

* * *
Умират ли болните, то за това е виновен Бог; оздрави ли ги 

Господ, то лекарят си взима парите.
Х. Фалерслебен

* * *
Три лица има лекаря. Желае ли да помогне, наричат го ангел, 

помогне ли – Господ. Но когато след лечението си пожелае хоно-
рара, изглежда като дявол и приема само ирония.

Г. Лихтенберг
* * *

Ако започнеш да говориш за възнаграждение, болният ще се 
убеди, че няма да го изоставиш. Ако не говориш по този въпрос, 
той може да си помисли, че го подценяваш.

Хипократ

4.5.5. БОЛНИЯТ

Ако искаме да очакваме помощ от лекаря, трябва да открием 
раната си.

А. Боетхиус
* * *

Наричам добър пациент този, който веднъж намерил добър 
лекар, му остава верен до края на живота си.

О. Холмс
* * *

Малките страдания често ни правят капризни, голямото стра-
дание калява търпението ни.

немска
* * *

Болестта е почивка в напрегнатия и суетен живот, за да 
изменим в бъдеще темпа на жизнената си симфония. Един кръс-
топът, на който правим кратък престой, за да изберем пътя и 
се огледаме за целта.

Н. Салванеши
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* * *
Ние трябва да имаме предвид, че лечебни фактори не са само 

времето и лекарят като лекарства, но също и самият пациент 
и неговото отношение към болестта.

П. Щол
* * *

Да си човек означава да си подчинен на властта на страшния 
господар, наречен страдание.

А. Швайцер
* * *

Колко добре би ми било без всички онези люде, които искат 
да ми втълпят, че не съм добре.

А. Гиде
* * *

Ако се нуждаех от лекар, то няма да е най-религиозният и 
почтеният нито пък най-елегантният, а най-сръчният, който 
би ми помогнал.

Хр. Виланд
* * *

Здравето не се цени, докато не дойде болестта.
Т. Фулер

* * *
Когато човек е болен, той със себе си е в разпра – духът никак 

не съжалява тялото, той го мрази и ненавижда.
Фр. Хебел

* * *
Човек вярва на ревматизма и на истинската любов едва тогава, 

когато е нападнат от тях.
М. Ебнер-Ешенбах

* * *
За да оздравея, моят лекар иска, да се откажа от любимите си 

навици. Каква претенция! Ако исках да живея разумно – тогава 
нямаше да се нуждая от лекар.

О. Вайс
* * *

Болният никога не се чувствува придаден към колектива, а 
като индивид. Той не иска да бъде управляван, а да бъде лекуван.

К. Бауер
* * *

Преди всичко: много е здравословно, понякога малко да боле-
дуваме.

С. Фр. Розенфелд
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* * *
Ние всички постъпваме, както разточителния наследник на 

богати родители, без да знаем истинската цена на здравето. Ние 
го понасяме без сметка, без да се грижим за бъдещето. Само 
тогава ние разбираме цената на това богатство, когато у нас 
се яви желание да го съхраним, когато от здрави се превърнем 
в болни.

М. Петенкофер
* * *

За всеки, който достигне тази възраст, идва моментът, 
когато забелязва, какво означава здравето.

Д. Шостакович
* * *

Ако пациентът иска да бъде лекуван правилно, към него трябва 
да се отправят три основни изисквания, а именно: пълно доверие, 
търпение и послушание.

П. Дионис
* * *

Лекарят лекува болния човек не като такъв изобщо, а като 
конкретен случай – като Калий, Сократ или кой да е друг.

Аристотел
* * *

Създава се съвършено своеобразен „свят на болестта“, обез-
печаващ известна адаптация на болния към обкръжаващите го 
условия.

С. Либих
* * *

Болният представлява комплекс от субективни усещания и 
душевни преживявания.

Г. Пондоев

4.5.6. СМЪРТТА

По-добре страдание, отколкото смърт.
Ч. Дарвин

* * *
Щастие е да умреш преди да си извикал смъртта на помощ.

П. Сир
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* * *
По-добре е да се умре изведнъж, отколкото да се живее в 

очакване на смъртта.
Цезар

* * *
Щастливи са онези, които умират без помощта на лекари.

Н. Паганини
* * *

Често, за да живееш, е необходимо повече мъжество, откол-
кото, за да умреш.

В. Алфиери
* * *

Смъртта на един човек е трагедия, а смъртта на милиони 
само сурова статистика.

Дж. Бари
* * *

Мисълта за смъртта е по-жестока, отколкото самата смърт.
А. Боеций

* * *
Нашата грешка е в това, че гледаме на смъртта като на 

бъдещо събитие. По-голяма част от смъртта вече е настъпила: 
времето, което е изминало, е нейно владение.

Сенека
* * *

Да умреш е толкова естествено, колкото и да се родиш, а 
за новороденото второто е може би не по-малко болезнено от 
първото.

Ф. Бейкън
* * *

Ние, лекарите, трябва да удължаваме живота, но не и смъртта.
К. Бауер

* * *
Последното от нещата е да умрем.

Хораций
* * *

Въпреки, че болестта не е нищо добро, то тя има известно 
„предимство“, пациентите чрез нея се подготвят за смъртта, 
тъй като постепенно им се отнема възможността да разпола-
гат изцяло с живота.

Монтен
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* * *
Човек се приближава към смъртта. При лекаря той отива за 

нейното отлагане.
К. Бауер

* * *
Всички дни ние странстваме към смъртта; последния ден ние 

постигаме целта.
Монтен

* * *
Не се страхуваме от смъртта, а от представата си за 

смъртта.
Сенека

* * *
Никой не е щастлив пред смъртта си.

Гьоте
* * *

Страданието не облагородява; то деградира човека. Стра-
данието прави хората егоисти, долни, мерзки, подозрителни... 
то снижава човешкото в тях.

С. Моъм
* * *

Най-малко се боят от смъртта онези, чиито живот има най-
голяма стойност.

И. Кант
* * *

Терминално болният не желае да умре. Той не желае да страда.
М. Льочкова

* * *
По този начин природата ни учи, че ни е създала по един и 

същи начин за смъртта и за живота; още приживе тя ни показва 
състоянието на вечността, която ни е подготвила, за да при-
викнем с нея и ни отнеме страха.

Монтен
* * *

На болния винаги трябва да се вдъхва надежда, дори когато 
смъртта е стъпила вече върху езика му.

Ф. Финкенщайн
* * *

Смъртта отбягва онзи, който я презира, но настига този, 
който се страхува от нея.

К. Руфус
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* * *
Никой няма право да попречи другиму да умре, да изживее 

собствената си смърт: както цялото човешко съществувание, 
така и смъртта е единствена, неповторима ситуация.

Ф. Франкл
* * *

Убийте ме, в противен случай вие сте убиеца!
Ф. Кафка

* * *
Правото на живот е човешко право, което лекарят няма 

право да накърнява.
К. Полак

* * *
Колкото животът е по-сладък, толкова по-голям е страхът 

от смъртта.
Н. Запрянов

4.6.	лекар	– лекар

Във всеки, от нас има твърде много винтове, колела и клапи, 
за да можем да съдим един за друг по първо впечатление или по 
два-три външни белега.

А. Чехов
* * *

С ревност и много големи грижи, безвъзмездно, трябва да 
услужвате на своите другари – лекари, техните деца и родители, 
когато заболеят.

С. Ватев
* * *

Вие трябва да почитате всички, лекари и винаги всички лекари 
вкупом трябва да се грижим за общото благо.

С. Ватев
* * *

Никой лекар не трябва да говори лошо за свои колеги пред 
лица, чужди за лекарската професия, нито даже да дава повод за 
подозрение.

В. Георгиев
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* * *
Скръбно впечатление прави всеки, който като не познава 

известна специалност, взема на себе си труда да преценява тру-
дове и действия по тази специалност.

Д. Стаматов
* * *

Когато ние сами лекарите нямаме помежду си нужното ува-
жение, как ще го искаме от обществото?

 Г. Москов
* * *

Уронвайки престижа на колегите си, лекуващият лекар уронва 
престижа на съсловието и медицината изобщо и сече клона, на 
който и съсловието, и медицината, и той лично стоят.

Ив. Москов
* * *

Честно сътрудничество и овладяна мисъл.
П. Ерлих

* * *
Всеки лекар мрази другия.

Хезиод
* * *

Няма нищо срамно, ако лекар, който срещне затруднение при 
лечението на някои болен и не вижда ясно по причина на своята 
неопитност, помоли да се поканят други лекари, с които би 
могъл съвместно да изясни положението на болния и които биха 
му съдействали да намери помощ.

Хипократ
* * *

Ученият доктор, неуспял да излекува пациента си, повиква на 
консултация друг доктор да му помогне да изнесе трупа.

Б. Грациан
* * *

Колкото по-голяма е сплотеността ни, взаимната поддръжка, 
толкова по-бързо ще се научим да се уважаваме и ценим един друг, 
толкова повече истина ще има в днешните взаимоотношения.

А. Чехов
* * *

От завистта се става кривоглед.
А. Чехов
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* * *
Полезно е да се осведомяваме за диагнозата на предшеству-

ваните лекари, прегледали болния. Не трябва да се отнасяме с 
пренебрежение към поставената от тях диагноза... не трябва 
обаче и пасивно да се отнасяме към чуждите диагнози и да ги 
приемаме с пълно доверие само защото са сложени от лекари с 
добра подготовка.

А. Митов
* * *

Израз на неблагодарност е с високомерие да презираме ста-
рите, на които дължим толкова много, и да не ги почитаме 
като учители затова, че не знаят всичко, което едва по-късно 
бе открито от по-новото време.

Г. Фалопис
* * *

Един консулт от мозъци често показва по-малко мозък, откол-
кото един от тях.

Монтен
* * *

Където има събрани трима лекари, има двама неверници.
Цицерон

* * *
Недостатъчната колегиалност и недоброто сработване между 

лекарите унищожават доверието и намаляват лечебния фактор 
„лекарски авторитет“.

П. Щол
* * *

В царска Русия лекарите при завършването си да давали след-
ното тържествено обещание: „Като приемам с дълбока приз-
нателност подарените ми от науката права на лекар и като 
разбирам цялото значение на задълженията, които ми се възлагат 
от това звание, давам обещание през целия си живот с нищо 
да не накърня честта на съсловието, в което встъпвам сега... 
Задължавам се да бъда справедлив към колегите си лекари и да не 
оскърбявам личността им, обаче ако това биха изисквали инте-
ресите на болния, да казвам истината направо и без лицемерие. 
Задължавам се при сериозни случаи да се обръщам за съвет към 
лекари, от мен по-знаещи и по-опитни; а когато бъда повикан на 
съвещание, по съвест ще признавам техните заслуги и старания“.

За колегите се говори или с признание, или никак.
В. Клусман
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* * *
Никога не мъмри персонала си в присъствието на пациент; ако 

се наложи, прояви въздържаност до момента, когато останеш 
насаме с него.

В. Клусман
* * *

Лекарите, които се събират за консулт, никога не трябва 
да разсъждават остро помежду си пред болния, нито пък да се 
правят взаимно смешни.

Хипократ
* * *

Най-добрият лекар е природата дори и само затова, че лекува 
три четвърти от всички болести и никога не се изказва лошо 
за своите колеги. 

В. Шербюле

4.7.	лекарСки	ГреШки
Страданията на хората ни карат да решаваме и действаме, 

но ако сме взискателни към себе си, не само успехът, но и греш-
ките ще станат източник на знание.

Хипократ
* * *

Добрият лекар не трябва само да страда от неуспехите, които 
са го постигнали; той трябва открито да ги признава, защото 
той не ги е причинил, а само не е успял да ги премахне.

Хаберер
* * *

Медицината е наука, в която напредъкът се дължи повече на 
грешките, отколкото на успехите.

А. Роже
* * *

Хората се нуждаят от лекари; те спомагат света да не стане 
твърде тесен за тях.

Ф. Логау
* * *

 От голямо значение е да умеем да откриваме грешките си и 
още по-благотворен е резултата, когато притежаваме доста-
тъчно култивиран ум, за да почерпим поука от тях.

Ф. Пинел
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* * *
Нищо не поддържа така високомерието на лекаря, както заб-

равянето на собствените грешки.
Н. Петров

* * *
И грешките са полезни.

В. Опел
* * *

Само шарлатаните се считат безгрешни.
Маймонидес

* * *
Грешките са неизбежни и печални отклонения в лекарската 

дейност и единственото утешително в трагедията на лекарските 
грешки е, че по силата на диалектиката, те ни учат и помагат 
за избягването им... 

Й. А. Касирски
* * *

Само слабите духом, дърдорковците, които обичат да се хвалят 
и уморените от живота се страхуват да признаят открито 
своите грешки. Който чувства в себе си сили да направи нещо 
по-добре, той не се страхува да признае своите грешки.

Т. Билрот
* * *

При преценката на лекарската грешка трябва да се вземат 
предвид всички обстоятелства при всеки конкретен случай.

Ив. Москов
* * *

Където липсват лекарите и аптекарите, хората умират от 
старост.

Испанска
* * *

Задачата на лекаря е да научава нещата с големи подробности 
и да допуска само малки грешки. Аз възхвалявам онзи лекар, който 
допуска само малки грешки. Абсолютната истина може да се 
види рядко. На повечето от лекарите се случва, както ми се 
струва, да изпадат в положението на корабните кормчии: и при 
тях не можем да разберем, че са тръгнали по крив път, когато 
морето е спокойно, но когато избухне ураганът, тогава виждаме, 
че невежеството и грешките им са довели до загуба на кораба. 
Така се случва и с лошите лекари. Когато те лекуват болни с 
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леки заболявания, при които и най-тежките грешки не могат да 
имат лоши последствия, ние не съзираме лошото в действията 
им, но когато трябва да се справят с тежки заболявания, ние 
лесно виждаме големите им грешки.

Хипократ
* * *

На никой лекар не остават спестени неуспехите и горчивите 
разочарования.

В. Клусман
* * *

Един истински лекар се учи всеки ден и всеки час, но най-много 
ще го подтикват неблагополучията.

В. Клусман
* * *

Благодаря на Бога, че има неблагополучия, тъй като от тях 
научаваме повече, отколкото ни осигуряват нашите успехи от 
книгите. И какво би представлявал живота без работа над самите 
себе си?

В. Клусман
* * *

Един нещастен случай е по-поучителен, отколкото десет щаст-
ливи, при положение, че грешките не се прикрият, а се проучат 
задълбочено.

А. Буххолц
* * *

Ние всичко изследвахме, което можеше да бъде изследвано... но 
когато се заблуждаваме, трябва да знаем защо сме се заблудили.

X. Нотнагел
* * *

Истинската медицина още е скрита в кладенеца на Демокрит 
и аз често имам навика да казвам, че един голям лекар унищожава 
повече хора, отколкото един голям генерал.

Г. Лайбниц
* * *

Нов лекар, ново гробище.
по К. Кьорте

* * *
Лекарите затова са полезни за хората, че техният брой все 

пак няма да направи света недостатъчен за всички.
Ф. Логан
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* * *
Иди си в мир и не греши!

Дембо
* * *

Слънцето осветява лекарските успехи, а земята скрива тех-
ните грешки.

Монтен
* * *

Само лекарите могат да извършват едно безнаказано убийство.
Плиний

* * *
От самото начало на моето лечебно поприще аз приех за 

правило: да не скривам нито моите заблуждения, нито моите 
неудачи и аз доказах това като обнародвах всички свои грешки и 
неудачи, и чист пред съда на съвестта си аз смело подканих да 
ми покажат къде и кога съм прикрил макар и една моя грешка, 
макар и една моя неудача.

Н. Пирогов
* * *

Умът ми нека ежедневно да съзира и открива грешките в 
моите познания, за които вчера даже не е подозирал. Велико е 
изкуството, но и разумът човешки е способен да прониква все 
по-дълбоко и дълбоко.

Маймонидес
* * *

В медицината има много паши, но нито един не е безгрешен. 
К. Бауер

* * *
Лекарите се ползват с предимство, че слънцето огрява тех-

ните успехи, а земята покрива грешките им.
Сократ

* * *
Няма такъв лекар, на когото да не са умрели болни; но за 

такава гибел никой не трябва да осъжда лекаря, ако той е дейст-
вал така, както му е диктувала науката, неговия опит и главното 
– чистата му лекарска съвест. 

Г. Пондоев
* * *

Да се греши е човешко. Но да се оставиш при заблуждение 
някому в ръцете, особено на безразсъдния, не следва.

Г. Пондоев
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* * *
Добри, истински лекари са тези, които тежко преживяват 

своите грешки.
И. Давидовски

* * *
Никъде другаде истинското достойнство на лекарската про-

фесия не е така видно, както в заблужденията, на които то е 
изложено. Заблуждението на лекаря не е случайно заблуждение, а 
заблуждение от висш порядък и то не е такова само в случая, 
когато един човешки живот е в опасност. Почти толкова лошо 
е и разочарованието от доверието, което страдащият питае 
към науката.

П. Баум
* * *

Непростима грешка е, ако лекарят в желанието си да скъси 
периода на лечението, за да угоди на болния или неговите близки, 
предприеме по-енергично лечение там, където това не е необхо-
димо, или прекъсне започнатото лечение в момент на непълно 
излекуване, разчитайки на „самодооправянето“, както обикновено 
се говори между лаици и неспециалисти лекари.

Б. Бойчев

4.8.	прОФеСиОнална	таЙна

Обкръжи болния с любов и разумно утешение, но главно, остави 
го в неведение към това, което му предстои, и особено към това, 
което го застрашава. 

Хипократ
* * *

Истината затруднява утешаването на пациента.
М. Льочкова

* * *
Всеки лекар трябва да знае и разбира докъде трябва да се прос-

тира осведомеността на болния за неговото състояние; опитът 
и личният такт ще му посочат докъде трябва да се стигне при 
съобщаване на болния на истината за неговото състояние.

Г. С. Пондоев
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* * *
Не намирам за жестоко да се откриват всички карти пред 

страдащия и да го превърнем в арбитър на печалната му съдба; 
всичко това може да се направи в подходяща форма и считам 
подобно поведение на лекаря, за по-малко заслужаващо порица-
ние, отколкото когато лекарят сам се разпорежда с живота и 
смъртта на болния.

М. Мол
* * *

Надали ще се намери в работата на лекаря друг толкова труден 
за него момент, както информирането на болния за това, което 
го очаква; надали ще се намери друг подобен момент, изискващ 
от лекаря толкова тънкост и такт.

Г. С. Пондоев
* * *

Лоши новини са много неща в медицината, не само лошите 
прогнози.

...
* * *

Несъблюдаването на лекарската тайна се явява палка с два 
края: то нарушава интересите на отделните личности, което 
има индивидуално значение, но влияе на снижението на доверието 
към лекаря, и по този начин се превръща в явление от обществена 
значимост, недопустимо за обществените деятели, каквито са 
призвани да бъдат лекарите в ... обществото.

Димбо
* * *

Основното послание при съблюдаването на лоша новина гласи 
„Аз не ще те изоставя“.

М. Льочкова
* * *

От най-стари времена до днес професионалната тайна е била 
и остава една от най-първите морални и обществени задължения 
на лекаря.

Ив. Москов
* * *

Пазене свято лекарската тайна и издаване справедливо и 
добросъвестно лекарски свидетелства – са една от основите на 
лекарския морал, на лекарската етика.

Ст. Ватев
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* * *
Разкриването на истинското положение пред болния, на неизле-

чимостта на болестта е не само жестоко, но и едно неспазване 
на лекарския дълг.

Г. Москов
* * *

Едно невярно обяснение, което утешава, е за предпочитане 
пред една истина, която отчайва.

Г. Москов
* * *

Всеки лекар, който научи професионална тайна от друг е длъжен 
да я пази, както и първия.

Ст. Данаджиев
* * *

Откровеният разговор често е най-същественият елемент в 
медицинската практика и трябва да бъде осигурен с пълно доверие.

С. Хуфеланд
* * *

Лекарската професионална тайна... е въпрос не само на правни 
и деонтологични норми, но и въпрос на дълг и съвест.

Ив. Москов
* * *

Болен, който знае, че в лицето на всеки лекар, към когото 
прибегне за лекарска помощ, може да намери един издайник, не 
ще потърси никога тази помощ.

Ив. Москов
* * *

 Медицината е изкуството да се мълчи. 
Вергилий

* * *
Правилно и целесъобразно упражняване на лекарската професия 

и опазването, следователно, общественото здраве не може да 
съществува без широкото спазване лекарската тайна.

Ив. Москов
* * *

Не всякога е полезно да се разкрива истината на болния, но 
когато тази истина може да бъде полезна за терапията и да 
доведе до излекуване, не трябва да я крием.

Е. Мартин
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* * *
Едно изречение трябва да запази своята валидност: „Каквото 

казва лекарят трябва да е вярно, обаче не всичко, което е вярно, 
лекарят трябва да казва“. 

К. X. Бауер
* * *

На болния винаги трябва да се дава надежда, особено когато 
вече се обажда смъртта.

А. Паре
* * *

Да обявиш смъртта, означава да дадеш смъртта.
К. В. Хуфеланд

* * *
Нито за момент не съм се страхувал да кажа на болния 

лъжата.
А. Бир

* * *
Животът без надежда е трудно мислим.

Ф. Хоф
* * *

Болният не иска да знае истината, а само добрата истина.
Н. Запрянов

* * *
Лекарят трябва строго да пази професионалната тайна и за 

обикновени болести и да не я доверява и на най-ближния си, освен 
пак на лекар, и то ако интересът на пациента изисква, например 
в един консилиум.

В. Георгиев
* * *

Наредбата за пазене на лекарската тайна почива на високи 
етични и хуманни съображения, но тя е и от висок обществен 
интерес. Без нея упражняването на лекарската професия в ней-
ната широта би било невъзможно.

Ив. Москов
* * *

Да се казва истината с усмивка.
Латинска

* * *
Плачейки, също може да се казва истината.

К. Полак
* * *

Какъв би бил духът на човек, който знае деня на смъртта си?
Б. Дачев
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* * *
Хората се заблуждават, тъй като не умеят да поставят гра-

ници на своите надежди. На тях те градят своите намерения, 
вместо да установят пределите на своите сили, така те загиват.

Н. Макиавели
* * *

Надеждата и страхът са неделими и няма страх без надежда 
и надежда без страх.

Ларошфуко
* * *

Ако бих знаел, че утре светът ще загине, то още днес бих 
посадил своето ябълково дръвче.

М. Лутер
* * *

Поддържай у тежко болния винаги надеждата.
В. Клусман

* * *
При леглото на тежко болния бъди особено предпазлив в изказ-

ванията си. Избягвай всичко, което е в състояние да му отнеме 
надеждата; предизвиквай у него кураж без много думи.

В. Клусман
* * *

Често се поставя въпроса дали лекарят трябва да каже на 
тежко болния цялата истина. Този въпрос подлежи на отричане 
поради две причини. Първо, лекарят не е вездесъщ... и знае, че 
дори при осъзнаване непредотвратимостта на смъртта могат 
да настъпят благоприятни промени. Всеки лекар се е натъквал 
на подобни случаи. Второ, лекарят няма правото още повече да 
натовари борещия се с болестта тежко болен. При тази борба 
той би застанал на страната на болестта, а не там, където е 
предопределено неговото място – на страната на болния.

Е. Лик
* * *

Истината днес може да не е истина утре.
М. Льочкова

* * *
Пита се, дали на съпругата по нейно настояване трябва да се 

каже цялата истина. Съзнавам, че при определени обстоятелст-
ва това е наложително; но при някои случаи не го намирам за 
необходимо. Как може жената без всякаква и най-малка искра от 
надежда да удържи седмиците, докато Освободителят на всички 
страдания тихо пристъпи към нейния мъж?!

Т. Билрот
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* * *
Между другото чуваме, че за болния смъртта би била осво-

бождение, че той така се стреми да влезе в нейната обител, 
че с радост би посрещнал известието, че е близо до целта. Не 
трябва в никакъв случай да се вярва на подобни думи. Дори не 
много опитният лекар знае, че никой не е по-малко склонен да 
се откаже от живота, както осъденият от неизлечима болест. 
„Още на гроба той посажда надеждата“.

Ф. Шолц

4.9.	лекар	–	ОбщеСтВО
Общественото мнение е контрол и съдия на лекарите и на 

лекарската дейност. Обществото знае достойния лекар и му дава 
приличната почит, то знае недостойните и ги презира.

Ст. Ватев
* * *

Лекарят – ако той е лекар, а не чиновник по лечебните въпроси, 
е длъжен преди всичко да се бори за отстраняване на тези усло-
вия, които правят дейността му безсмислена и безплодна; той 
е длъжен да бъде обществен деятел в най-широкият смисъл на 
думата, той е длъжен не само да дава указания, но е длъжен да се 
бори и търси пътища, за да реализира своите указания в живота.

В. Вересаев
* * *

Авторитетът намира своя смисъл чрез съществуването на 
истината в обществото. Този авторитет излиза наяве в обще-
ството и основава обществото.

К. Ясперс
* * *

Напредъкът на науката ще наложи на лекаря главната роля 
в бъдещата организация на обществото, мимо желанието или 
нежеланието на лекарите, или на законодателя.

Толуз
* * *

Същността на лекарската професия е да се живее за другите, 
а не за себе си. Не само спокойствието и удобствата на живота, 
но и здравето и самия живот, дори нещо повече от всичко това – 
честта и името трябва да се жертват за постигане на висшата 
цел – спасението и здравето на другите. 

К. Хуфеланд
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* * *
Лекарското съсловие е направлявало, направлява и ще направ-

лява санитарните работи в страната. Колкото по-високо стои 
това съсловие, колкото по-определени задачи има, колкото по-пра-
вилно са сложени тези задачи, толкова по-добре ще функционира 
това съсловие и ще може да направи онова, което държавата и 
обществото очакват от него.

П. Ораховац
* * *

Лекарите, които по призвание защитават здравето и живота 
са длъжни да участват активно при разрешаването проблемите 
на съвременните условия, на живот и здраве.

Ж. да Кастро
* * *

Нам, на лекарите, на първо място повелително се налага 
дълга да запознаваме всички, да подчертаваме, да внедряваме в 
съзнанието на всички нуждата и неотложността на грижите 
за народното здраве – грижите за предпазната медицина и за 
хигиената.

В. И. Ненов
* * *

И наистина кой друг, освен лекаря има и по-голямо право и по-
голямо задължение да приобщи своите лични и колективни усилия 
в изграждане здравното дело в страната до размери, които ще 
позволят да се достигне до едно рационално оздравяване на народа 
и увеличаване по този начин на неговите физически, духовни и 
морални сили?

М. Ничев
* * *

Моето желание винаги е било да играят лекарите по-значителна 
роля в обществото, като излизат от професионалната черупка, 
да показват по-голям интерес към обществените работи.

П. Ораховац
* * *

Лекарят трябва да бъде обществен деятел в най-широкия 
смисъл на тази дума, борейки се и търсейки пътища за прилагане 
на своите разбирания в живота.

Д. Вересаев
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* * *
Лекарят трябва да бъде и общественик: той най-лесно ще 

разбере обществените злини, които пораждат болестите на 
духа и тялото, защото е по предопределение извикан за служба 
на живота и престъпление е, ако не съдейства за разраста на 
силите на живота.

Ас. Златаров
* * *

Тъй, когато лекарят цери болестите на отделните лица, 
натъква се на причини, лежащи вън от личността, които пре-
дизвикват болестите у хората, в които случаи лекарят не може 
да не се бори за премахване причините на болестите.

С. Ватев
* * *

Дейността на лекаря като служител е и медикосоциална, тя 
не може да бъде заключена само в тесните рамки на лекуването. 
Назначението му е много по-обширно. Той трябва да бъде пионер 
за разпространение на здравната просвета, на хигиенни познания, 
на предпазни мерки против разни заразни болести и пр.

М. Славчев
* * *

Медицинската наука и практика и нейните представители – 
лекарите, само тогава ще получат заслуженото място в живота, 
когато обществото схване напълно значението, както на лечеб-
ното дело, така и на хигиената и профилактиката.

Д. Бурилков
* * *

Делата на всяка отделна личност, както и на цялото съсловие, 
подлежат на контрол. Този контрол е невидим, неуловим, но при-
съдите му са явни; контролът извършват хората, а присъдата 
издава общественото мнение.

С. Ватев
* * *

Лекарският труд е обществено полезен труд. Където и да 
се намира лекарят, при всички обстоятелства той служи на 
обществото.

Г. И. Бояджиев
* * *

Да се учиш цял живот в полза на обществото – това е приз-
ванието на лекаря.

А. Остроумов
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* * *
Малко хора си дават сметка какво място заема медицината в 

общата наука, каква функция се определя на лекарското съсловие 
в сегашното и бъдещото общество и докъде ще стигне социал-
ната роля на лекаря и лекарската професия.

Рист
* * *

Лекарят трябва да се научи да се грижи повече, отколкото 
досега, за работите на отделните народни слоеве и класи, както 
и за общото социално устройство на държавата. Тясната връзка, 
която съществува между лекарската наука и народното благо-
денствие, прави лекарите предимно политици.

Тандлер
* * *

Основата на лекарското съсловие изисква от организираните 
лекари не само грижи за икономическото издигане на съсловието, 
но и разбиране за обществен интерес и участие в живота на 
народа. В борбата със социалните болести и във всички акции, 
имащи за цел не само оздравяването, но и подобрението мате-
риалните условия на живот, лекарят и неговата организация 
трябва да стоят в първия ред. 

М. Ц. Минев
* * *

Практикуващият лекар не може да ограничи своята дейност 
само в грижи за клиентелата си, от него се иска проява на 
общественост с участие във всички наченки, които целят запаз-
ване здравето на обществото, на населението.

Л. Киров
* * *

Лекарят на бъдещето няма да бъде само слуга на една инди-
видуална терапия, колкото и ефикасна да е тя. Бъдещият лекар 
ще бъде истински и призван господар на органичния капитал 
на обществото, с което той не само ще разшири своя кръг на 
действие, но и ще се натовари с още по-голяма отговорност за 
доброто и злото, което би постигнало това общество. С това 
индивидуалистичното чувство за отговорност ще се превърне 
в универсално чувство.

Тандлер
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* * *
Малко хора си дават сметка какво място заема медицината в 

общата наука, каква функция се определя на лекарското съсловие 
в сегашното и бъдещото общество и докъде ще стигне социал-
ната роля на лекаря и лекарската професия.

Рист
* * *

Лекарят е общественик и идеалист по природа. Той във всяка 
своя проява извършва едно истинско обществено действие. Той е 
жрец в храма на науката, милосърден брат до леглото на болния. 
Той е добър учител на близките – учител, който посочва как да 
се пази най-голямото богатство – здравето.

Ив. Йонков
* * *

Никой не е така близо до психичните изживявания на хората, до 
техните копнежи, радости и страдания, както здравния работник.

Ас. Златаров
* * *

Лекарят трябва да е готов да дава на разположение на дру-
гите и обществото всички свои познания, всички свои духовни 
и телесни сили, без да има право да пита и иска възмездие за 
пилеенето на тези сили.

Д. Иванов
* * *

Да бъдеш лекар, ще рече да служиш на човечеството; истин-
ският лекар се отличава с едно почти религиозно схващане на 
своята професия. 

Зауербрух

4.10.	лекарЯт	–	учен
Животът е кратък, науката безкрайна.

Хипократ
* * *

Празното самодоволство и самоуспокоение е най-фаталното 
зло, най-тежката ражда и плесен в науката.

Т. Захариев
* * *

Това, което днес обявяваме за свръхсигурно, утре може да 
има друго звучение. Много често истината на днешния ден е 
заблудата на утрешния.

К. Полак
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* * *
Истинското изучаване на човечеството е човека.

Гьоте
* * *

Теорията трябва да произтича от практиката.
Парацелз

* * *
Аз съм твърдо убеден, че науката ще победи невежеството 

и войната!
Л. Пастьор

* * *
Колкото и да сме привърженици на експерименталната меди-

цина, трябва да повторим баналния израз, че „хората не са морски 
свинчета“.

Б. Юруков
* * *

Медицинското откритие, дори и гениално, е резултат на бавно, 
упорито и трудно изследване.

Х. Лопес Ибор
* * *

Твърде много от това, което в миналото се е считало за 
верно, не е могло дълго време да остане верно. И при мене щеше 
да се случи същото. Да преподаваш някому нещо неверно е голяма 
вина. Това е причината да не пиша.

Гото
* * *

Колко жалко, че моят учител пренебрегваше древните 
мъдрости, както и мненията на предшествениците-ученици.

Т. Янаваки
* * *

Колко гениални открития след Кох и Флеминг могат да бъдат 
приписани на случайността? Но каква случайност е тази, която 
цъфти само в полета, осеяни с дълъг, упорит труд?

К. Лопес Ибор
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* * *
Щастливи изследователи! Вие нямате представа от ужасява-

щото състояние, в което е потопено цялото болно човечество, 
и от трагедията, която изживяваме, когато часове наред през 
деня от съжаление и човечност трябва да лъжем и разиграваме 
комедия... Винаги виждам границите на моите възможности и 
отчаяно гледам отвъд тях. При научно изследване също има 
граници, но когато накрая те не могат да се прекрачат, ние 
ядосани се отказваме от това.

Т. Билрот
* * *

Не трябва никога да забравяме, и най-вече практикуващите 
лекари, че всички големи постижения в медицината са произлезли 
от лекари, от обвиняваните представители на университетската 
медицина, а именно: хигиената, епидемиологията, в серумната 
терапия, хирургията, акушерството, в стоматологията.

В. Клусман
* * *

Лекарят на бъдещето е лекарят-експериментатор.
К. Бернар

* * *
Необходимо е щателно да се наблюдават всички явления, които 

откриват нашите чувства в здравия, болния и умиращия човек 
и в мъртвото тяло.

Х. Бурхав
* * *

Лекарят трябва да бъде добросъвестен, никога да не прави 
компромис със съвестта си, и да не забрави, че науката без 
съвест е разруха на душата.

Ив. Койчев
* * *

Лекарят не е нито само учен, нито само артист, нито само 
професионалист, нито само призван и ентусиазиран човеколюбец 
– той е, или трябва да бъде всичко това, взето наедно, тогава 
е истински лекар.

Ив. Москов
* * *

Наред, обаче, със солидната наука, на лекаря са необходими 
още опит, практика и каляване в трудностите и изпитанията 
на професията и живота.

Ив. Москов
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* * *
Големите мисли излизат направо от сърцето.

Л. Вовнарг
* * *

Експеримент върху човек се допуска само в изключителни 
случаи, когато сме напълно уверени в неговата безвредност.

С. Боткин
* * *

Модерният лекар – научен работник! Дейността му се изразява 
вече не в свещенослужене, а в хуманността.

К. Ясперс
* * *

Какво велико човешко щастие съдържа откритието!
Пастьор

* * *
Аз не мога да си спомня нито една първоначално съставена от 

мен хипотеза, която да не е била след известно време отхвърлена 
или изменена от самия мене. Порядъчният дял скептицизъм е 
полезен за представителите на науката, тъй като позволява да 
се избегне голямата загуба на време...

Ч. Дарвин
* * *

Хората рядко биват достатъчно разумни, за да предпочетат 
полезното порицание пред опасната похвала.

Ларошфуко
* * *

Геният природен с науката трябва да бъде в съгласие взаимно.
Хораций

* * *
Само човекът, като мислещо същество, със своя разум сам 

определящ своите цели, може да бъде идеал за красота, предел 
за съвършенство... Неговото съществувание съдържа в себе си 
най-високата цена.

И. Кант
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* * *
В природата има достъпно и недостъпно – това следва да 

се разграничи, да се разбере и уважава. Ако ние знаем това, ние 
все нещо вече сме постигнали, макар че е много трудно да се 
установи, къде свършва едното и започва другото. Този, който 
не знае това, цял живот се измъчва, стремейки се да достигне 
недостижимото, и при това ни най-малко не се доближава до 
истината.

Гьоте
* * *

Никога не извършвай над човек опит, който може да бъде 
вреден за него в някаква степен, въпреки че резултатът може 
да представлява голям интерес за науката.

К. Бернер
* * *

Нравствена вреда по възпитанието на кадрите нанасят онези, 
за щастие единични учени, които под влияние на дребни чувства 
не пазят честта на научния работник.

Т. Захариев
* * *

Ние трябва щедро да отдаваме на човечеството нашите 
знания за силите на природата, създавайки предварителни гаран-
ции против злоупотребата с тях.

А. Айнщайн
* * *

Моралните качества за изтъкнатия учен имат вероятно по-
голямо значение за неговото поколение и за историческия процес, 
отколкото чисто интелектуалните достойнства. 

А. Айнщайн
* * *

Да бъдеш уверен, че си открил важен научен факт, да гориш 
от страстно желание да го обявиш на целия свят, и да се удър-
жаш с дни, седмици, понякога години, да встъпиш в борба със 
самия себе си, за да не разрушиш сам плодовете на своя труд, и 
да не провъзгласяваш научния резултат, докато не си подложил 
на проверка всички противоречащи му хипотези – да, това е 
тежък подвиг.

Л. Пастьор
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* * *
За лекарят научната критика е абсолютно необходима. От 

една страна тя го предпазва от склонността към самозаблуж-
дението, и от друга, тя го предпазва от лъкатушенето от едно 
модно увлечение към друго.

К. Бернар
* * *

Лъжци са всички, които не четат Хипократа.
Парацелз

* * *
Експерименти и размисъл.

Парацелз
* * *

Хипократ казва „да“, но Гален казва „не“.
Ж. Ренар

 * * *
Ако лекарят от прима виста попадне на откритие, той винаги 

трябва да констатира: напредък! Но на каква цена за болния?
К. Бауер

* * *
Откриването на нови методи в науката винаги поражда въз-

буждение и надежди, че много проблеми лесно и бързо ще се раз-
решат с тях. Подробната проверка на методите в началото 
разкриват техните недостатъци и предизвиква разочарование. 
Само тези изследователи, които постоянстват и критично се 
отнасят към възможностите им, успяват да пожънат плодовете 
на своя труд.

Ив. Вапцаров
* * *

Науката се движи на тласъци в зависимост от успехите, които 
прави методиката. С всяка крачка на методиката ние сякаш се 
изкачваме на по-високо стъпало, откъдето ни се разкрива по-
широк хоризонт с невиждани до тогава неща.

И. П. Павлов
* * *

В науката формата на изложение няма никакво значение и 
цялата сила е в идеите.

Гьоте
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* * *
Бъдещите хирургически школи би следвало да проповядват 

„евангелието“ на научното проучване и да убедят младите инте-
лигенти, че стремежът към знания е основа на научното търсене, 
и че никога не трябва да се поддават на друго изкушение. Нищо 
не ни е съвършено известно. Единствено фактите говорят. Но 
трябва да искаме и да умеем да ги наблюдаваме. Класицизмът и 
догматизмът за съжаление срещаме не само в медицината като 
възглавници за отмора.

В. Лериш
* * *

Тясната диференциация на дисциплините „раздроби“ човека 
на части. Студентът дори среща трудности в изучаването на 
човека като цяло. Свързаното опознаване на човешкия организъм 
в норма и патология създава основата на асоциативно мислене. 
В този процес овладяването на медико-биологичните дисциплини 
има съществено значение.

Т. А. Ташев
* * *

Голяма грешка е да се мисли, че медицинската наука е наука 
завършена, че всичко в нея е установено, решено. Такова поло-
жение няма и в близко бъдеще няма да има. 

С. П. Федоров
* * *

Лекарите без клиентела се наричат учени.
Питигрили

* * *
Вчера стана учен и замечта за юбилей.

А. Чехов
* * *

Ако вие зовете напред, непременно показвайте посоката, къде 
именно напред.

А. Чехов
* * *

Да се опознае природата на нещата.
М. Петенкофер

* * *
От гледна точка на здравия смисъл медикът може да бъде 

само учен.
К. Бернар
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* * *
Често се оказва невъзможно да изтръгнем от природата 

каквато и да е целесъобразност, и тогава поставянето на сля-
пата необходимост представлява една от най-великите крачки 
напред в сферата на мисленето.

Д. Реймонд
* * *

Така както продължително време научната хирургия беше 
направлявана от клетъчната теория на Вирхов и учението му 
за туморите, така и победното шествие на бактериологията 
и серологията по време на научния период на Р. Кох и Беринг 
постави голям брой нови задачи и посочи на научните работници 
в хирургията нови направления. Днес физиологията, патофизио-
логията и биохимията ни са толкова необходими, че заедно с 
вътрешната медицина ги приемаме като най-важни гранични 
дисциплини, без чието присъствие едва ли може да се очаква 
значителен напредък.

Е. Лексер
* * *

Аз не мога да не желая да подчиня мислите си както обикнове-
ните хора, не искам и не желая да слушам нищо за граници, които 
ограничават човешкото творчество, защото моите желания 
отиват много по-далеч – там, където няма граници.

Т. Вилрот
* * *

Науката не е нищо абстрактно, а като продукт на човешката 
дейност и по време на нейното сформиране е тясно свързана с 
особеностите на съдбата на лицата, които ù са се посветили.

Е. Фишер
* * *

В експерименталната работа трябва да съществува съмнение 
дотогава, докато фактите не ни заставят да се откажем от 
всякакво съмнение.

Л. Пастьор
* * *

Да се вярва, че явлението е налице, затова, че ние го желаем, 
е величайше безразсъдство.

Л. Пастьор
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* * *
Науката не се достига без труд... В науката няма друг начин 

на постижение, освен в потта на хората; нито поривите, нито 
фантазията, нито стремлението на всички сърца не може да се 
замени с труда.

А. И. Херцен
* * *

Не гледай на учеността като на корона, с която да се укра-
сяваш, нито като на крава, от която да се кърмиш.

Л. Н. Толстой
* * *

Кое е най-трудно в света да се види със собствените очи? 
Онова, което стои пред нас.

Гьоте
* * *

Три пътя водят към знанието: пътят на размисъла – този 
път е най-благороден, пътят на подражанието – този път е най-
лекият, и пътят на опита – този път е най-горчивият.

Конфуций
* * *

Без съмнение всички наши знания започват с опита.
И. Кант

* * *
Не толкова истината сама по себе си дава увереност, но и 

самото ù търсене дава покой.
Б. Паскал

* * *
Ще настъпи време, когато нашите потомци ще се удивляват, 

че ние не сме знаели такива очевидни неща.
Сенека

* * *
Времето – това е най-добрият ценител на научните работи.

Л. Пастьор
* * *

Когато си жаден, струва ти се, че ще изпиеш цяло море – 
това е вярата, а когато започнеш да пиеш, ще изпиеш само две 
чаши – това е науката.

А. П. Чехов
* * *

Денят на последната хипотеза би бил и ден на последното 
наблюдение.

Н. Хенле
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* * *
Науката е най-добрата, най-здравата, най-светлата опора в 

живота, каквито и да са неговите превратности. 
К. А. Темирязев

* * *
Не трябва да се съчинява и измисля, а да се открива, какво 

прави или носи природата.
Р. Бейкън

* * *
Сумата от абсолютното и позитивното знание е много 

малка; възможността за истинско проучване е много трудна; 
само заблуждението е често явление, и липсата на любов към 
истината нерядка.

Т. Сиденхайм
* * *

Само науката ни учи как да получаваме истината от един-
ствения ù първоизточник – от действителността.

К. А. Тимирязев
* * *

Всичко бледнее пред книгите.
А. П. Чехов

* * *
Няма национална наука, както няма национална таблица на 

умножението.
А. П. Чехов

* * *
С помощта на науката човек е в състояние да поправи несъ-

вършенствата на своята природа.
И. И. Мечников

* * *
Вярата ми е вяра в това, че щастие на човечеството ще 

донесе напредъкът на науката.
И. П. Павлов

* * *
Науката е най-важното, най-прекрасното и необходимото в 

човешкия живот.
А. П. Чехов

* * *
Младежи, не се страхувайте да правите хипотези. Хипотезите 

са мостове, през които науката минава напред.
Ас. Златаров
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* * *
Наблюдението трябва да се задълбочи до научно проучване. А 

това е неделима част от непрестанната упорита работа.
Т. Билрот

* * *
Единия опит аз поставям по-високо, отколкото хиляди мнения, 

родени само от въображението.
М. В. Ломоносов

* * *
Истината изоставя като недостоен всеки, който при раз-

глеждане и изучаване на своя предмет постъпва недостатъчно 
чисто и честно.

Гьоте
* * *

В моите очи научното творчество – това е преди всичко 
утоляване на вродения инстинкт, утоляване на духовния глад. 

В. А. Енгелхард
* * *

Без труд няма велика истина.
Гьоте

* * *
Големият учен е като планината, а планината я мерят не по 

пропастите, а по върховете.
Ст. Робев

* * *
Едностранчивият специалист или е груб емпирик, или уличен 

шарлатанин.
Н. И. Пирогов

* * *
Голямо напрежение и велика страст изисква науката от човека. 

Бъдете страстни и в търсенията си.
И. П. Павлов

* * *
Случайни открития правят само подготвените умове.

Б. Паскал
* * *

Всичко високо и прекрасно в живота ни, в науката и изку-
ството е създадено от ума с помощта на фантазията, а много 
от фантазията с помощта на ума. Може смело да се твърди, че 
нито Коперник, нито Нютон без помощта на фантазията биха 
придобили авторитета, който имат в науката.

Н. И. Пирогов
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* * *
Безобразието в науката невинаги е като кашлицата – да личи 

отдалеч. Понякога то е скрито със здрави изолационни зидове 
и те всички се свеждат в последна сметка до извинението, че 
научните занимания са ненормирани, нестандартни и пълни с 
изненади.

Ст. Робев
* * *

Силата и спасението на народа е в неговата интелигенция, в 
онази, която честно мисли, чувствува и умее да работи.

А. П. Чехов
* * *

Към природата трябва да се пристъпва бавно и упорито, ако 
желаеш да се сдобиеш с нещо от нея.

Гьоте
* * *

Не е достатъчно да имаш добър разум, но главното – това е 
добре да го прилагаш.

Декарт
* * *

В трудни обстоятелства съхрани разсъдъка си.
Хораций

* * *
Този, който е склонен да противоречи и много да криволичи, 

не е способен да изучи това, което е нужно.
Демокрит

* * *
Умението да се наблюдава е велик дар.

Льобок
* * *

Спорете, заблуждавайте се, грешете, но, за Бога, размишля-
вайте, и макар накриво, но сами.

Лесинг
* * *

В света има малко недостижими неща; ако има в нас по-голяма 
настойчивост, ние можем да постигнем почти всички неща,

Ларошфуко
* * *

Веселото или добро настроение при умствената работа служи 
като най-добро условие за нейния успех.

Плиний младши
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* * *
По-добре да се изучи излишното, отколкото нищо да не се 

изучи.
Сенека

* * *
Свърши си твоята работа и опознай себе си.

Платон
* * *

Нека той да повярва в себе си – и на него ще му повярва целия 
свят. 

Шилер
* * *

Аз се трудих с всички сили и се стараех, и нито един човек не 
е в състояние да направи повече от това.

Ч. Дарвин
* * *

Мисля, че всичко, що-годе ценно, на което се научих, е постиг-
нато от мен по пътя на самообразованието.

Ч. Дарвин
* * *

Да се отива към целта чрез опити и да се учим от грешките.
Т. Едисон

* * *
Не е имало още гений без известна доза безумие.

Сенека
* * *

Талантът далеч не е всичко. Нравствените качества на човека 
и неговото мировъзрение – ето кое определя образа на истинския 
учен.

И. М. Сеченов
* * *

Аз бих предпочел, изследвайки природата, откровено, като 
оракул, да предскажа полезното за всички хора, макар и никой да 
не би ме разбрал, отколкото, приспособявайки се към людското 
мнение, да пожъна в изобилие отдадената ми почест от тълпата.

Н. И. Пирогов
* * *

Нужна е смелост за изказване на своите убеждения.
И. М. Сеченов
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* * *
Наука без благородство на душата, без свещено охраняваща 

съвест, това е сатанинска игра с опасни патрони, управлявани 
от демона.

Х. Кароса
* * *

За такава приложна наука, като медицината, е необходимо 
освен научните сведения и опитът, още добросъвестност, при-
добиваща се само посредством трудното изкуство на самосъз-
нанието, самообладанието и знанието на човешката природа.

Н. И. Пирогов

4.11.	изкуСтВО	и	медицина

Всеки поет е лекар на душата, а всеки лекар трябва да бъде 
поет, иначе не би могъл да чете в чуждия организъм.

Е. Фридел
* * *

Някога мислил ли си по въпроса какво е това лекар? В неговата 
най-съвършена форма той е равностоен на артиста, но не като 
него той има право да изчака часа на вдъхновението и да избере 
своите сюжети, а те избират него и неговият час е винаги.

X. Кароса
* * *

Всеки добър лекар трябва да е творец... Медицината не е 
просто занаят – винаги човекът трябва да се разглежда като 
едно цяло!

Л. Финкх
* * *

Медицинският научнофантастичен роман се превърна в раз-
ковник на медицината на бъдния ден.

К. Полак
* * *

Професията формира портрета на упражняващия я.
Г. Х. Кловекорн
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* * *
Това, което придава облика на модерната хирургия, е фината и 

прецизна оперативна техника. Единственият белег досега, който 
тя при своето осъществяване има с принципите на изкуството, 
се състои в това, че целта – корекцията или отстраняването 
на части от тъкани, трябва да се постигне с минимум от мани-
пулации, минимум прилагане на жива сила и увреждане на здрава 
субстанция.

Р. Нисен
* * *

Накратко – изкуството в хирургията, ако ние се опитаме 
да го анализираме, е шлагерна дума без съдържание, и може би 
е типично за нашата съвременност да подхожда с емоционални 
преувеличения, които са приспособени, или по-скоро целят да 
предадат на хирургичната специалност известна мистериозност.

Р. Нисен
* * *

Трудно е да се признае, защо едно занаятчийско постижение 
трябва да представлява произведение на изкуството, което могат 
хиляди с различна мануална надареност да сведат до почти една-
къв краен резултат.

Р. Нисен
* * *

Немският физиолог Бюхнер през XIX век написа популярен 
очерк за функциите на сърцето. Ученият изрази спора между 
две сърца – на поета и на натуралиста. Едното твърди, че сър-
цето ни влече към прекрасното, трепти и замира от вълнуващи 
чувства, а второто – напълно резонно обяснява, че сърцето не 
е нищо друго освен кух мускул, който движи кръвта в тялото 
и носи храна на клетките. Какво е това, ако не „кръстосване“ 
на науката с изкуството. И такова кръстосване не е случайно. 
Между логиката на изследването на природата и естетичното 
чувство... има някаква органическа връзка.

К. А. Тимирязев
* * *

Проникването на естетическото в сферата на медицината е 
обусловено от сходството в познавателната и психоемоционал-
ната дейност на лекаря и художника.

Ю. П. Лисицин
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* * *
Не се съмнявам, че заниманията с медицинските науки имаха 

сериозно влияние върху моята литературна дейност; те значи-
телно разшириха областта на моите наблюдения, обогатиха ме 
със знания, чиято истинска цена за мен, като писател, можа да 
разбере само онзи, който е лекар. 

А. П. Чехов
* * *

Способността да се наслаждава на художествените творе-
ния не се явява вродена черта, с която отделни хора могат да 
бъдат надарени в по-голяма или по-малка степен; тя зависи на 
първо място от уровена на общото развитие на личността, от 
усвоените от тях знания, от развитието на техния интелект 
и чувство.

Д. Дидро
* * *

Животът не бива да се живее в партера на театъра, а на 
сцената, като действащо лице от драмата. Болният показва 
своята човешка същност повече, отколкото приятелят или непоз-
натият. Съблича се пред лекаря не с безсрамие, а с болка и тъга. 
Страданието е големият живителен огън на литературната 
творба в медицината.

Фернанду Намора
* * *

Защо толкова често лекарите са и писатели?... Може би това 
е така поради близостта с механизма на смяната на декорите 
в спектакъла на живота.

X. Лопес Ибор
* * *

Не мога да си представя по-добра школа за един писател от 
тази, да изпитва в продължение на няколко години лекарската 
професия на гърба си.

С. Моъм
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* * *
Ако човечеството не беше страдало толкова много, щяха да 

бъдат написани само детски приказки, защото литературата не 
е само въображение, но и разбиране, и пътешествие в наранената 
човешка душа. Понякога писателят се ражда от необходимостта 
да се освободи чрез писането от скръбта, която е насъбрал от 
пътищата на живота. А натрупването на скръб лекарите не 
изостават; понякога тя е толкова много, че е над техните въз-
можности да я поемат. 

Х. Лопес Ибор

4.12.	медицинСката	СеСтра
Медицинската сестра най-пълно съединява работата на гла-

вата с ръцете.
И. П. Павлов

* * *
Може да има добри лекари и асистенти в едно здравно заведе-

ние, но работата и авторитетът на това заведение могат да 
бъдат добри, когато има добри медицински сестри и лаборанти.

Гроер
* * *

Сестринската професия, стояща тъй близо до нашата лекарска 
професия, е и си остава професия-жертва и никога не служи само 
за поминък. Много би се смрачило в нашите болници, ако те и в 
бъдеще не се осветяват от чистото самарянско съзнание.

Р. Райхле
* * *

Както между науката и пациента стои лекарят, така между 
лекаря и пациента стои сестрата. Самата тя толкова много 
допринася за диагностичната и терапевтична дейност, и за гри-
жите към болните. Никъде другаде той (подвигът – б. а.) не е 
така дълбоко реализиран, както в идеализма на сестрите при 
осъществяването на междинната им функция между лекаря и 
пациента.

К. Х. Бауер
* * *

Високата култура и спретнатост, сърдечността и внимател-
ното отношение са основните качества, необходими за меди-
цинската сестра.

Н. А. Преображенский



196

* * *
Високата култура и спретнатост, сърдечността и внимател-

ното отношение са основните качества, необходими за меди-
цинската сестра.

Н. А. Преображенский
* * *

Професията на медицинската сестра, нашата лична, свързана 
с живота лекарска работа, е и ще остане професия на жертвата 
и никога не ще служи само на печалбата. Много по-тъмно ще 
стане в нашите болници, ако и в бъдеще не се поддържа истин-
ски самарянски дух.

Р. Райхле
* * *

Ако досега в понятието „медицинска сестра“ е звучало по-ясно 
„медицинска“, в условията на двустепенното обслужване трябва 
да звучи по-силно и по-открояващо се втората характеристика: 
„сестра“!

Ч. Мерджанов
* * *

В общуването с болните и техните родственици медицин-
ската сестра трябва да съблюдава чувство за мярка и такт, да 
полага максимум усилия за повишаване доверието на болния към 
лекаря, да не информира пациента за заболяването и характера 
на лечението, да съблюдава медицинската тайна.

Н. А. Преображенский
* * *

Не следва да се разглежда работата на лекаря откъснато от 
професионалния уровен на медицинските сестри и фелдшерите. 
Постоянен тренинг на техните умения, безупречно владеене на 
арсенала от технически прийоми, и особено в работата с ново-
родените и кърмачетата!

С. Я. Долецки
* * *

Престижът на медицинската професия трябва да се защитава 
и издига от всички, които са ù се посветили – от лаборантите 
и медицинските сестри, от фармацевтите, ординаторите, науч-
ните работници. И от регистраторките – жените, които ни 
посрещат първи в здравното заведение и които също носят бели 
престилки.

Н. Нейкова
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* * *
Присъствието на акушерката в кабинета на лекаря по време на 

гинекологичния преглед е задължително. Независимо от това, че 
тя помага на лекаря, нейното присъствие успокоява пациентката.

В. И. Елцов-Стрелков
* * *

При определяне часà на приема стоматологичната помощ-
ничка следва да предложи точното време, а не да се предостави 
инициативата на пациента за това.

X. Хофман
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5.	за	лекуВанетО

Съществува мнение труда на 
лекаря да се нарича „лечебно изкуст-
во“. Различава ли се това „изкуство“ 
от истинското изкуство?

Писателят може да избира темите 
си, да задрасква което не харесва, да 
къса и хвърля в коша, но лекарят няма 
право да избира болните си, нито да 
къса и хвърля.

Художникът може да коригира 
своите творби, като нанася върху 
тях съвсем нови фигури и цветове, 
но как хирурга да коригира своите 
действия, когато всеки грешен ход 
може да бъде фатален? Как може да 
се извърши това, когато неговата 
четка е скалпел, а платното жива 
човешка плът?

За лечебното изкуство може да се 
размишлява и говори много. Някои 

считат, че то е най-древното, най-хуманното, най-сложното и 
още много най, най...

В този смисъл могат да се приведат много доводи и факти 
за и против.

На един гроб в Англия е написано:
„Бях добре, исках да съм по-добре,
взех лекарства – сега съм тук.“

Друга епитафия говори за ефекта от лекарския консулт: 
„Какво можеше да направи срещу трима? Той умря.“

Ето един възглас на признание и любов: 
„Тук почива моят скъп лекар – Д-р Фрум
и всички, които лекуваше – наоколо.“
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И все пак, Плиний е прав, като ни е завещал: 
„Няма изкуство по-полезно от медицината!“

Но нас ни смущава един парадокс: всеки знае, че човек е смър-
тен, а учените непрекъснато си блъскат главите да търсят нови 
и нови лечебни средства. Земята натежа от медикаменти. Ако 
вземем някой ден да ги изхвърлим в океана – както препоръчва 
един лекар, – ще стане много по-добре за човека и по-зле за рибите.

5.1.	Общи	принципи

Право е казано, че няма болести, а има болни: всеки случай 
има свой характер, има свой тонус и свой ход.

А. Златаров
* * *

При лекаря идва не болестта, а болният човек. Неговата инди-
видуалност представлява твърде своеобразно, винаги различно 
отражение на заболяването: един случай не прилича на друг, както 
няма еднакви отпечатъци на пръсти.

И. В. Давидовски
* * *

Често е по-важно да се знае не каква болест има болния, а да 
се разбере добре какъв е човекът, в който се развива болестта.

П. Ф. Перси
* * *

На болничното легло не лежи абстрактна болест, а конкретен 
болен, т.е. всеки път имаме някак индивидуално пречупване на 
заболяването.

И. В. Давидовски
* * *

Онова, което определя същността на лекуването (диагно-
стика, лечение, прогноза), е постоянно свързано с личността на 
лекаря – неговия талант, изкуство, интуиция, които му пома-
гат в установяването не само на диагнозата на болестта, но 
и диагнозата на болния, в разбиране индивидуалността на всеки 
болен, в долавяне на едни или други отклонения от типа на най-
дребни, но често пъти специфични подробности в анамнезата, 
във физическия и психическия статус на болния.

Й. А. Касирски
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* * *
Лекарят, който е повикан при леглото на болния, трябва да 

се ръководи не от шаблона, не от веднъж завинаги установени 
правила, а да разглежда всяка болест като отделен случай.

Д. Крилов
* * *

Разумното мислене и наблюдението са основните корени на 
медицината; наблюдението е нишката, по която трябва да са 
насочени умозаключенията на лекаря. Много лекари обаче се 
доверяват прекалено много на умозаключенията и не вярват на 
опита, други пък действат обратно. Двете части еднакво не 
са застъпени, оттам и многото спорове сред лекарите, оттам 
толкова противоречия между теория и практика.

Г. Багливи

5.2.	анамнеза	

Анамнезата – това е едно от най-силните средства в ръцете 
на лекуващия лекар.

Г. С. Пондоев
* * *

На лекаря, адвоката и изповедника казвай свободно истината.
Хезиод

* * *
С помощта на анамнезата могат да се намерят онези опти-

мални условия, при които може да бъде възстановено хармонич-
ното взаимоотношение на болния със средата.

А. А. Остроумов
* * *

Изкуството на разпита на болния е често тайната на голе-
мите успехи на доста стари рутинирани практици.

К. Х. Бауер
* * *

При диагностиката на язвата на стомаха анамнезата е всичко, 
а останалото е нищо.

Мойнгем
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* * *
Често пъти е достатъчно простото снемане на подробна 

анамнеза от психоневротика, за да се убият, както се казва, с 
един куршум два заека: да се постави диагнозата и да се постигне 
изцеление.

Г. С. Пондоев
* * *

Който добре разпитва, добре диагностицира.
В. Пел

* * *
Разпитването на болния е един от най-важните методи на 

обективното изследване, защото дава не само непосредствени 
данни за индивидуалните особености на дадения организъм, но и 
ни насочва непосредствено към определено заболяване – трябва 
само да се научим да се ползваме от него.

М. М. Невядомски
* * *

Цяло изкуство е да се разпитва болния по такъв начин, че да 
се получи от него точна и вярна картина на заболяването.

Ив. Йонков
* * *

Разпитването на болния (анамнезата) не само, че не е загубило 
значението си, но върху фона на потискащата лекарско мислене 
всеобхватна техника в последно време добива все по-голяма стой-
ност в дейността на мислещия лекар.

Й. А. Касирски
* * *

Стриктно снетата анамнеза е половината, ако не и цялата 
диагноза.

Б. Биторф
* * *

Събирането на анамнезата е сложно дело, своего рода изку-
ство, основано на трайни знания и изискващо голям опит..., 
анамнезата преди всичко е вярно средство да се предразположи 
болния към лекаря.

К. Логачев
* * *

Много често анамнезата дава преки указания на етиологическия 
или патогенетическия момент, предизвикал определено заболяване.

М. М. Невядомски
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* * *
Необходимо е да се беседва с болния по отношение предпола-

гаемите по негово мнение причини, които са довели до заболява-
нето, и обстоятелствата, във връзка с които то е започнало.

А. Митов
* * *

Схемата на всеки лекар за снемане на анамнезата трябва да 
бъде постоянна, т.е. да стане негова привичка.

А. Митов
* * *

Разпитването трябва да бъде прецизно и пълно, не обаче, 
безкрайно и уморително за болния.

Ив. Москов
* * *

Настойчивото и умело събиране на анамнезата се явява поня-
кога решаващо за успеха на лекаря.

В. Бегански
* * *

Младите лекари в желанието си да получат закръглена анам-
нестична картина, често се увличат и с настойчиво питане 
внушават на болните едни или други отговори. Тая погрешна 
тактика трябва да се знае и избягва.

Ст. Киркович

5.3.	диаГнОза

Пред цената на успешното лечение боговете са поставили 
потното чело на диагнозата.

К. Полак
* * *

Преди терапията боговете поставят диагнозата.
Ф. Фолхард

* * *
Тя (диагнозата – б. а.) ще е кръстът на лекаря и същевременно 

най-възвишеното духовно удоволствие, които медицинската наука 
предлага на лекаря.

П. Баум
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* * *
Изкусният лекар, преди да се захване с работа, изчаква, докато 

не си даде ясен отчет за същността на страданието, и се стреми 
да лекува по-скоро предпазливо, отколкото с безумна смелост, 
по-скоро нежно, отколкото прибягвайки към насилие.

Хипократ
* * *

Построяването на диагнозата предполага овладяване на лекар-
ското мислене...

Ив. Йонков
* * *

Огърлицата на заблужденията, която възниква от една погрешно 
поставена диагноза, задушават по един и същи начин лекаря и 
пациента, и повлича и двамата в бездната на отчаянието.

П. Баум
* * *

Удовлетворението да лекуваш даден болен е от морално 
естество. Удовлетворението да поставиш диагноза е душевно 
удоволствие от най-висш порядък.

П. Баум
* * *

Който добре диагностицира, добре лекува.
(неизвестен автор)

* * *
Един от основните продукти на лекарското мислене – това 

е правилното поставяне на диагнозата.
Г. С. Пондоев

* * *
Правилно да се познава може чрез познаване на причините.

Спиноза
* * *

Трябва да се вглеждаме в симптомите на чумата, този стра-
шен за човечеството бич, за да можем още при вида им да раз-
познаваме тази болест.

Тукидид
* * *

Този, който поставя добре диагнозата, постига и успешно 
лечение.

X. Сакс
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* * *
Лекарите вярват, че много са помогнали на пациента, когато 

поставят на заболяването наименованието му.
И. Кант

* * *
Както дедективът се нуждае от една следа, така лекарят, за 

да „закачи“ на нея диагнозата, се нуждае от поне един симптом.
К. Х. Бауер

* * *
Лекарят има една задача – той трябва да чете в книга на 

тъмно.
Ф. Хебел

* * *
Има лекари, които извършват диагностика на болния или 

правят заключение за неговата болест, без да имат достатъчно 
количество факти, а само на основата на първото впечатление, 
получавано с помощта на периферните им рецептори, действащи 
по инстинкт.

С. П. Боткин
* * *

Рационалната медицина изисква диагнозата и лечението да пред-
ставляват резултат, който логически произтича от фактите.

В. А. Данилевски
* * *

Хирургическата агресия се разпространи в последно време и 
в диагностиката.

А. В. Гуляев
* * *

Класическите („старите“) физикални методи за изследване 
трябва да останат най-важни за лекаря.

И. А. Касирски
* * *

Един от най-важните методи за изследване на човека в меди-
цината е без съмнение аускултацията.

Ив. Йонков
* * *

Най-често диагностичните грешки във всекидневната практика 
се дължат на неумело, недостатъчно и безсистемно изследване.

Ст. Киркович
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* * *
Прегледът и изследването трябва да бъдат обстойни, задъл-

бочени, спокойни.
Ив. Москов

* * *
Опитният лекар извлича много повече данни за диагнозата 

от изгледа на болния, изражението на лицето и погледа му, от 
положението и общото му състояние, отколкото от всички 
научни методи на изследване.

Зауербрух
* * *

Функционалната диагностика при сегашното състояние на 
болния е необходима, вероятно на нея ще се дължи и успехът на 
медицината в близките десетилетия.

В. Моллов
* * *

В диагнозата си лекаря трябва да бъде добре обоснован от 
анамнезата и изследването. Трябва да е положителен, но в нало-
жителни случаи – и въздържан или резервиран.

Ив. Москов
* * *

Още в самото начало на диагностичния процес е необходимо 
не само да се събират факти, но и да се анализират критически, 
да се отделя основното, същественото от второстепенното 
и случайното.

С. П. Боткин
* * *

Диагнозата се гради въз основа на внимателно и пълно изуча-
ване и наблюдаване на болния.

Ст. Киркович
* * *

Само задълбоченото познаване на устройството и функциони-
рането на здравия организъм, свързано с острата наблюдателност 
и системност в изследванията са истинските пътища към раз-
криването на патологичното и пътя за неговото отстраняване.

Г. Ив. Бояджиев
* * *

Лекарят може да изпълни своите задачи спрямо болния, само 
когато е сложил правилна диагноза.

Ст. Киркович
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* * *
Анамнезата, която ни дава субективни и обективни данни за 

сегашната болест, за миналите страдания, за навиците и усло-
вията на живот, за професионалните вреди и наследствеността, 
е от голямо значение за диагнозата.

Ст. Киркович
* * *

Добрият лекар е оня, който не приема на доверие, а се стреми 
самостоятелно всичко да разбере, всичко да провери, във всичко 
да проникне.

А. Л. Мясников
* * *

За установяване на правилната диагноза лекарят трябва да 
прави всичко, което зависи от него, и каквито и спомагателни 
методи да съществуват за това, основният за него си остава 
непосредственото изследване и наблюдение над самия болен.

Г. С. Пондоев
* * *

Хирургията изисква от лекаря изключително дисциплинирано 
мислене и поведение; най-малкото отстъпление в диагностиката 
или оперативната техника може да повлече след себе си нещас-
тието на болния.

Г. С. Пондоев
* * *

Ако ти е трудно да определиш болестта, не се намесвай и 
не бързай.

Авицена
* * *

Колкото добре и подробно да е снета анамнезата, вярна диаг-
ноза не може да се сложи без грижливо обективно изследване.

Ст. Киркович
* * *

Диагнозата е добра тогава, когато е навременна, когато дава 
възможност да се помогне на болния, да се спаси живота му.

Й. А. Касирски
* * *

В днешно време нашият идеал е да се сложи пълна диагноза, 
която да обема анатомичната, функционалната и патологичната.

Ст. Киркович
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* * *
Своевременното разпознаване на заболяването е пряк дълг на 

лекаря, а правилната диагноза, даже и на най-атипичната пато-
логия – дело на чест и изисква от него допълнителни условия.

В. М. Сирнев
С. Я. Чикин

* * *
Преди поставяне на диагнозата от научна гледна точка не 

съществува болест. Има само страдания на пациента и техните 
симптоми. Едва в момента, в който лекарят свърже многообра-
зието на симптомите в посока на единната причина и състави 
определена история на заболяването, и го дефинира като „случаи“. 
в този момент идва болестта, излиза от магическо тъмните и 
застрашаващи кулиси на симптомите в обилната светлина на 
рационалното.

П. Баум
* * *

Когато имаш работа със скрити и тежки болести, то „techne“ 
(изкуството – б. а.) тук не помага, а трябва да се повика на 
помощ размишлението.

Хипократ
* * *

Познаването на болестта е вече половин лекуване.
М. Я. Мудров

* * *
Диагнозата може да се постави с успех само тогава, когато 

лекарят има добра научна подготовка и всестранно изследва 
болния.

Ив. Йонков
* * *

Предварителното изследване на болния трябва да бъде толкова 
по-обстойно и задълбочено, колкото лечението е по-активно и 
опасно.

Ив. Москов
* * *

Хипократ няма термометър; той изследва температурата 
посредством поставяне на дланта върху тялото и безспорно чрез 
този обикновен метод прави заключения, които не стоят далеч 
от нашите... Кой знае дали лекарите от миналото не са извличали 
доста неща чрез опипване на пулса, както ние днес не можем да 
се лишим от перкусията, аускултацията, рентгеновата снимка.

Е. Лик
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* * *
Всеки добър лекар с прилежание и добросъвестност може да 

стигне дотам, че диагнозите му в грамадното си мнозинство 
да бъдат верни.

Ст. Киркович
* * *

Болният трябва да бъде изучен не само по отношение на 
болестите му, ами във връзка със семейните условия, както и 
онези в мястото, в което се извършва неговия труд: фабрика, 
ателие, канцелария.

Д. Киров
* * *

Условията на живот и работа се изменят, но и болестите 
се променят.

Ив. Толев

5.4.	лечение
Лечението на болестите влиза в числото на най-необходимите 

и затова и най-древните потребности на човека.
Ф. Р. Бородулин

* * *
Лечението е изкуство да се управлява организма с цел да се 

възстановят нарушените норми.
Н. М. Амосов

* * *
Аз казвам, че лечението се извършва по три начина. Единият 

от тях е режим и хранене, вторият – приложение на лекарства, 
третият – приложение действието на ръката.

Авицена
* * *

Три древни изисквания на терапията:
1. Да не се вреди
(за отбелязване е, че негативен закон стои на първо място).
2. Не пристъпвай към терапията без диагноза 
(навежда на мисълта, че при известни обстоятелства тера-

пията може да бъде опасна).
3. Организмът трябва да се подпомага в неговите стремления 

към оздравяване.
К. Полак
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* * *
Преди всичко не вреди.

Латинска
* * *

Лекарят трябва да лекува не болестите, а болния.
Хипократ

* * *
В началото на болестта, ако ти се струва, че е необходимо 

да се направи нещо – направи го; когато болестта стигне до 
най-високата си точка, по-добре е да се остави тялото в покой.

Хипократ
* * *

Медицината се изчерпва методически с понятието „терапия“. 
Всичко останало, особено диагнозата, е въведение. Работата на 
лекаря започва, когато диагностичната работа е приключила.

Р. Гроте
* * *

Диагнозата е слугиня на лечебното изкуство.
М. Бюргер

* * *
Лечебният процес завършва и увенчава с успех или неуспех 

всички усилия на лекаря.
Л. Рачев

* * *
Когато всичко е направено по правилата, а необходимото 

действие не настъпва, по-добре е все пак да се остане при веднъж 
вече приложеното средство, докато не премине това състояние, 
което е било в началото.

Хипократ
* * *

Самата необходимост накара човека да потърси терапията 
и да я открие.

Хипократ
* * *

Основно правило при лечението на болестите: винаги две неща 
следва да се имат предвид – да се помага или да не се вреди.

Хипократ
* * *

От подобното възниква заболяване и посредством въздейст-
вие на тъждественото хората оздравяват от заболяванията си.

Хипократ
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* * *
Противоположното лекува противоположно.

Хипократ
* * *

Където вече не съществува надеждата, 
там и Хипократ не препоръчва лечението.

Цицерон
* * *

Това, което лекарствата не лекуват, лекува ножът, 
това, което ножът не лекува, лекува огънят; 
но това, което не лекува огънят, 
трябва да се обяви за нелечимо.

Хипократ
* * *

Лечебното изкуство е почти само изкуство на времето; в 
определено време помага лекарството, което на времето не е 
било достатъчно да подкрепи болестта.

Овидий
* * *

Ако лекарят е компетентен и болният изпълнителен, колко 
лесно болестта би била победена.

Разес
* * *

И както няма нищо, което неправилно или в големи дози при-
ложено, едновременно и да не уврежда, така няма и нищо, което 
вреди, но едновременно и да не служи.

Овидий
* * *

Силно се заблуждават онези, които считат, че съвременен 
лекар е онзи, който с най-голяма признателност преглежда своите 
болни, сам ги перкутира и преслушва и се задоволява с това, че 
може да намери потвърдена своята диагноза в трупа. Такъв 
лекар не е схванал, че най-висшето правило на всяко медицинско 
проучване е лечението.

И. Ф. Ополцер
* * *

Че задачата на лекаря е да лекува, разбира се е вярно, тъй 
вярно и общопризнато, че аз не намирам основание да се твърди 
това постоянно.

Б. Найнин
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* * *
Лечението трябва да се провежда не по една „механична схема“, 

а индивидуално, с оглед устойчивостта и предразположението 
на болния.

Ив. Москов
* * *

Резултатите от лечението трябва да бъдат постоянно и от 
близко контролирани.

Ив. Москов
* * *

Да се лекува, значи да се свещенодейства.
Ст. Киркович

* * *
Научна методология на клиничното мислене е безусловно необ-

ходима на всеки клиницист, но не по-малко на всеки лекар е нужно 
и изкуството да лекува.

Й. А. Касирски
* * *

Терапията не е нищо друго, освен: профилактика на компли-
цирани болести и така трябва да изпълни висшето задължение 
да предпазва тялото от лоши последици.

А. Кнойкер
* * *

Лечението трябва да бъде водено винаги рационално и изкусно.
Й. А. Касирски

* * *
Лечението ще бъде наука, или то няма да съществува.

В. Берхард
* * *

Изучаването на здравият и болният човек е сложна наука.
Но лекуването на болния е толкова наука, колкото и изкуство, 

при което се проявява истинския майстор.
Г. Бояджиев

* * *
Умението да се прилага естествознанието към отделните 

случаи е същността на изкуството да се лекува...
С. П. Боткин

* * *
Повече изкуство и труд има в съветването на болен, откол-

кото в едно техническо мероприятие.
М. Я. Мудров
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* * *
Лечението лекарят трябва да провежда по свой обоснован от 

науката и опита план твърдо и непоколебимо. От това довери-
ето на болния към него може само да расте.

Ив. Москов
* * *

От предписаното лекарство, от съвестното изпълнение на 
рецептата от аптекаря и от правилното даване на лекарството 
от лицето, което е натоварено да гледа болния, зависи добрия 
резултат от лекуването.

М. П. Минев
* * *

Една и съща болест в двама различни болни изисква съвсем 
различно лечение.

М. Я. Мудров
* * *

Не трябва да лекуваме болестите, за които ние често не 
намираме и име, не трябва да лекуваме и причините, които често 
не са известни нито на нас, нито на болния, нито на обкръжа-
ващите го, а трябва да лекуваме самия болен, неговия състав, 
неговите органи, неговата сила.

М. Я. Мудров
* * *

Свещен дълг на лекаря е да лекува болестта; не постигне ли 
целта, то той облекчава болестта поне за известно време.

Финкенщайн
* * *

Болните мразят лекаря, който нищо не им предписва, защото 
вярват, че той ги смята за безнадеждни.

Епиктет
* * *

В присъствие на лекаря нищо не вреди.
Латинска

* * *
Дайте ми мощта да предизвиквам температура, и аз ще изле-

кувам всички болести.
Парменид

* * *
Където има гной, изпразни я!

Карисон
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* * *
Многото помага много.

Бюклинг
* * *

Целта оправдава средствата само в зависимост от ползата, 
принасяна на пациента.

И. К. Шхвацабая
* * *

Лекарят, колкото и гениален да е той, може да лекува отлично 
само тогава, когато види болния, когато го прегледа и когато 
той лично, със собствени очи следи течението на болестта.

Т. Витанов
 * * *

За ефекта на лечението нерядко има значение не само какво 
е предписано, но от кого и главно – как е назначено.

Б. Е. Вотчал
* * *

Лекарят е естествоизпитател, човек, който се стреми да 
разбере природата и особено природата на човешкото тяло в 
здраве и растеж, в болест и смърт. Това е човек, който с помощ-
та на своите знания се стреми да излекува болните.

У. Пенфилд
* * *

Считам го за много вероятно, един ден медицината да лекува 
всички заболявания и човекът да умира в резултат на постепен-
ното изчезване на жизнените му сили.

Хегел
* * *

Винаги и преди всичко интересът и здравето на болния трябва 
да са на първи план.

Френска
* * *

При силни болки думите действат както мухите върху рана.
И. Х. Росни

* * *
Посредственият лекар причинява повече вреда, отколкото 

полза; болните, оставени без медицинска помощ, могат да оздра-
веят, а лекуваните от такъв лекар ще умрат.

М. Я. Мудров
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* * *
Необходимо е да се победят двата агента, действащи на 

хирургично болния – страхът и болката.
А. В. Гуляев

* * *
Аз притежавам две грешки, които с радост осъзнавам, а именно 

да признавам и старите лекари за отлични наблюдатели, и може 
би и още по-голямата – да вярвам на терапията.

В. Вирхов
* * *

Асклепий е предназначил лечебното си изкуство за онези случаи, 
при които болният произлиза от здраво семейство и също е здрав, 
живее природоцелесъобразно, но е нападнат от определена болест. 
Тази болест трябва да бъде отстранена посредством лекарство 
и операции, след това болния трябва да продължи присъщият 
нему начин на живот, за да не навреди на обществото. Но той 
не е имал за задача да лекува хора, които изцяло са болни и чрез 
диетичен режим оттук да отнеме и оттам да прибави нещо, 
и да им осигури по този начин един по-дълъг живот, дори да им 
осигури създаването на известно потомство. Но да се посвети 
на хората, които не са жиснеспособни, той не е имал за свой 
дълг. Тъй като тези болни не са полезни за самите себе си, а 
така също и за своята държава.

Платон
* * *

Природата лекува, а не някаква магия.
Парацелз

* * *
Когато природата се съпротивлява, медицината не помага.

Целз
* * *

Природата осигурява най-необходимото посредством включ-
ването на няколко защитни функции.

К. Х. Бауер
* * *

Ти ще стигнеш до мъдрата мисъл, че здравето се търси не 
само в стъклениците; за аптека ще ти служи цялата природа, 
която ще служи на теб и твоите болни.

М. Я. Мудров
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* * *
 Природата е лекар на болестта, но лекарят е помощник на 

природата.
Г. Багливи

* * *
Лекарят, слуга и гадател на природата, не може, каквото и да 

е намислил да прави, да заповядва на природата, ако той не ù се 
подчинява. Това е така, защото причините на болестите трудно 
се разнищват, и нерядко природата поставя началото на ново 
творение там, където нашите усилия са напълно безрезултатни.

Г. Багливи
* * *

Лекарят е слуга на природата, но не е неин майстор, и трябва 
да единодейства с лечителката на заболяванията – природата.

Фр. Хофман
* * *

Болните се делят на три категории: първа, които природата 
ще излекува по-бързо от мен; втора, които природата би леку-
вала еднакво добре като мен; трета – при които подпомагам 
природата.

К. В. Хуфеланд
* * *

Тъй като лекарят, който лекува, е природата; 
всяка рана оздравява от само себе си, 
само трябва да се държи чиста.

Парацелз
* * *

В медицината е прието да се казва, че лекарят е слуга на при-
родата... Ако лекарят каже, че природата е увредена, чрез кое 
средство може да ù въздейства?

И. Кант
* * *

Непреклонните научни директиви на лечението не са в със-
тояние да обхванат индивидуалния характер на всеки отделен 
случай с всичките му вариации.

Голдшайдер
* * *

Каквато и научна идея да се прилага в лечението, рискът от 
това лечение трябва да бъде пропорционален на тежестта на 
болестта.

Ив. Москов



216

* * *
Схемите са необходими само на лошите лекари.

Г. Ф. Ланг
* * *

Значението на лечебното изкуство ще намалява успоредно с 
увеличаване точността и положителността на нашите сведения.

С. П. Боткин
* * *

Болни се лекуват със знания и способности, а не с хартия и 
мастило.

Е. Лик
* * *

Обоснованата научност е и трябва да бъде оста на лекуването.
Голдшайдер

* * *
Истински научната терапия е много трудно достижима.

Голдшайдер
* * *

От трите основни момента на лекуването – диагнозата, 
терапията и профилактиката, вторият момент – терапията, 
най-често предизвиква съмнения в своята научност. И тук ние 
се натъкваме на значителни разногласия и изисквания да осигурим 
колкото се може по-бързо стопроцентова научна терапия.

Г. С. Пондоев
* * *

Лекарят се нуждае от толкова познание при непредписването, 
колкото при предписването на средствата, и често пъти изку-
ството се състои в неприлагането на средствата.

Б. Грациян
* * *

Лекувай с умение, не с медикаменти.
Латинска

* * *
Болният също може да допринесе за запазване на своите сили 

и за възстановяването си.
В. Ф. Хумболд

* * *
Желанието да се приемат медикаменти може би е най-важният 

признак, който отличава човека от животното.
У. Ослер
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* * *
В повечето случаи излекуването на болния зависи от самия 

болен.
Т. Витанов

* * *
Хиляди и хиляди пъти съм възвръщал здравето на своите болни 

посредством упражнения.
Гален

* * *
Трудът е изцелителен балсам, а той – добродетелен източник.

И. Г. Хердер
* * *

Физическите упражнения могат да заменят множество лекар-
ства, но нито едно лекарство в света не може да замени физи-
ческите упражнения.

А. Масо
* * *

Трудът е най-доброто лекарство, нравствено и естетическо.
А. Франс

* * *
Който живее по лекарско предписание, живее зле.

Санека
* * *

Който се съветва с повече лекари, ще извърши повече грешки.
Разес

* * *
Когато в тялото на меланхолика реагира черната жлъчка, яж, 

пий, прави и гледай, какво може да ти достави радост.
Алтдорф

* * *
Когато синът на Есекулап не знае повече какво да прави с 

пациента си, изпраща го с една дълга писана рецепта, която е в 
същност препоръчително писмо, отправено към съдбата.

X. Хайне
* * *

Скъпото лекарство винаги помага, ако не на болния, то на 
аптекаря.

по К. Кьорте
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* * *
Правене на клизми, след това кръвопускане, после приемане на 

очистително, пак кръвопускане, пак очистително, и наново клизма.
Молиер

* * *
Болният не трябва да пости.

Мохамед
* * *

Никога не е имало толкова забрани, колкото лекарите издават.
неизвестен автор

5.5.	лекарСтВени	СредСтВа	
Болестта по същество е лечебното средство на природата, 

което отстранява уврежданията на организма; следователно 
средствата на лекаря лекуват лечебното средство.

А. Шопенхауер
* * *

Има само една лечебна сила, и това е силата на природата; 
в мехлемите и хапчетата не се съдържа такава: най-много те 
могат да дадат знак на природата, къде може да се направи 
нещо за нея.

А. Шопенхауер
* * *

Употребата на лекарства унищожава повече, отколкото 
силата и пристъпа на болестта.

М. Щол
* * *

Няма нищо по-лошо за болестта от ненавременното лекар-
ство.

Сенека
* * *

Често пъти лекарството тепърва предизвиква заболяването.
Новалис

* * *
Никога лекарството не трябва да бъде по-горчиво от 

болестта.
В. Н. Виноградов

* * *
По-бавно действат лечебните средства от болестите.

Тацит
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* * *
Излишеството на лекарствата е дъщеря на незнанието.

Ф. Бейкън
* * *

Малко лекари, малко лекарства.
А. Шопенхауер

* * *
Когато можеш да използваш лечебен режим, не предписвай 

лекарство. Когато можеш да предпишеш просто лекарство, не 
назначавай сложни лекарства.

Разес
* * *

Трябва да се назначават колкото е възможно по-малко и то 
само необходимите лекарства.

Б. Е. Вотчал
* * *

Най-важните лекарства са чистият въздух, студената вода, 
трионът и брадвата.

В. Д. Поленов
* * *

Също така трябва да се установяваме на едно лечение, с едно 
лекарство, а следва да се променят лекарствата.

Авицена
* * *

Едни и същи лекарства се оказват ту изцеляващи, ту съвър-
шено безполезни.

Целз
* * *

Към силни мерки трябва да се пристъпва постепенно, и то 
само тогава, когато леките мерки се окажат недостатъчни.

Авицена
* * *

За най-силните болести са необходими и най-силни средства.
Хипократ

* * *
В едни и същи хора болестите се проявяват различно; и този, 

който безуспешно се е лекувал със средства, действащи някога 
благоприятно, често се излекува със средства с противоположен 
характер.

Целз
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* * *
В много случаи най-доброто средство е да не се предписва 

никакво средство.
Хипократ

* * *
Всичко е отрова и нищо не е лишено от отровност. Само 

дозата прави отровата лекарство.
Парацелз

* * *
Този лекар е най-добър, който отрича стойността на пове-

чето лекарства.
Б. Франклин

* * *
Ако употребата на лекарства от лекарите би могла да се 

вземе като еталон и от техните пациенти, то болничните каси 
биха спестили милиарди. 

...
* * *

Често пъти лекарството е причината да се изяви болестта.
Б. Грациан

* * *
Един добър лекар може да направи с мократа кърпа повече, 

отколкото лош – с цяла аптека.
Т. Билрот

* * *
Половината от всички модерни лекарства могат да се изхвър-

лят от прозореца, ако не съществуваше опасността, да ги изкъл-
ват птиците.

М. Х. Фишер
* * *

На лекаря е необходимо научно знание толкова, когато не 
предписва нищо, колкото когато предписва, и често изкуството 
се състои именно в непредписването на лечение.

Б. Грациан
* * *

При всеки случай, даже акушерски или хирургически, почти 
никога не се минава без прилагане на лекарства наред със специ-
алните методи. Оттук следва, че пълното изучаване на това 
универсално оръдие на лекаря има и трябва да има грамадно 
значение.

И. П. Павлов
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* * *
Не била да се игнорира това, че не на всички болни помагат 

едни и същи средства.
Целз

* * *
При обсъждане главният начин на действие на лекарствата 

върху човешкото тяло е необходимо да се обръща внимание: 
а) на природата на този орган, върху който действува лекар-

ството и 
б) на природата на самото лекарство.

И. Е. Дядковски
* * *

Лекар, който дълго време е упражнявал своето изкуство и 
същевременно прилага негативни принципи към своите пациенти, 
в същност не дава никакво лекарство и в известен смисъл лишава 
болните от своята помощ, за да не поставя пречка на природата, 
която съдържа в себе си зародиша сама да си помага. Именно 
този негативен метод по такъв начин да се подходи към болния 
е най-високият връх на медицината.

И. Кант
* * *

Хапчетата трябва да се гълтат, а не да се дъвчат.
X. Херцог

* * *
Опиумът успокоява!
Опиумът в действителност не успокоява!

Д. Броун

5.6.	пСиХОтерапиЯ
Мощният дух спасява изтощеното тяло.

Хипократ
* * *

Душата е такова нещо, от което произтича всякакво добро и 
всякакво зло за тялото и целия човек, както главата е същото 
нещо за очите, затова трябва главно и преди всичко да се лекува 
душата, за да бъде в добро състояние и главата, пък и останалите 
части на тялото. А лекуването на душата, мили мой,... става с 
някакви припявания, а тия припявания са добрите беседи.

Залмоксис
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* * *
Не може да се лекува тялото, ако не се лекува душата.

Сократ
* * *

Знай, че към числото на добрите и действени лечения се 
отнася и използуването на тези, които усилват душевната и 
животинската сили, като например радост, среща (на болния 
– б. а.), с този, когото обича, и постоянни контакти с човек, 
който го радва.

Авицена
* * *

Веселите хора винаги оздравяват, а веселите мисли са добри 
при всяка болест.

X. Бострем
* * *

Словото ранява по-бързо, отколкото лекува.
Гьоте

* * *
Познавайки взаимното въздействие между душата и тялото, 

считам за свой дълг да отбележа, че има и душевни лекарства, 
които лекуват тялото. Те черпят от науката за мъдростта, 
по-често, отколкото от психологията. Това изкуство да утешиш 
печалния, да смекчиш сърдития, нетърпеливия да успокоиш, да 
поправиш дръзкия. Това е изкуството да придадеш на болния 
такава твърдост на духа, която побеждава телесните болки...

М. Я. Мудров
* * *

Някои неща могат да се излекуват посредством заблуда.
Сенека

* * *
При безнадеждно положение все още остава едно: на болния 

да се предпише нещо.
А. Паре

* * *
Болният трябва да види, че нещо се прави – това звучи 

езуитски, но все пак мисля, че нито един опитен лекар няма 
да отрече, че този прийом носи на болния утешение, а в някои 
случаи – изцеление.

Насауер
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* * *
Съществува една форма на терапия, известна още от древ-

ността, но от която и до ден-днешен не сме се отказали, а 
именно: „Болният трябва да види, че нещо се прави“.

Г. С. Пондоев
* * *

Болният не трябва да вижда лекаря изчерпил всички свои въз-
можности за лечение.

Й. А. Касирски
* * *

Любовта към болния е най-великата основа на всички лекар-
ства.

Парацелз
* * *

Оздравяването е възвръщане на предишното равновесие, вре-
менно нарушено от болестта. За да постигнем това оздравяване, 
трябва да използуваме както възможностите на тялото, така 
и тези на духа.

Маймонидес
* * *

Лекарят трябва да внушава на болния надеждата, че ще оздра-
вее, дори когато сам не вярва в това, защото тялото следва 
превратностите на духа.

Разес
* * *

Пред леглото на болния се дръж така, че да не подкопаваш 
надежди, а да вселяваш вяра в скорошно оздравяване.

Н. И. Пирогов
* * *

Всеки знае какво магическо оздравяващо въздействие може 
да има една утешителна дума от страна на лекаря и обратно, 
колко убийствено понякога... действа на болния суровата, студена 
присъда на лекаря, непознаващ или нежелаещ да знае силата на 
внушението.

В. М. Бехтерев
* * *

Не трябва да се допуска болните да се страхуват, защото 
неприятното чувство предразполага тялото към възприятие на 
зараза.

М. Н. Мудров
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* * *
Без психотерапия може да се кърпят обувки иди да се присаж-

дат растения, но в никакъв случай не може да се лекува такъв 
чувствителен организъм; само като такъв можем да представим 
човека.

Циген
* * *

По-добре е да предпишеш несигурно лечебно средство, откол-
кото да оставиш болния безпомощно да лежи.

Ф. Финкенщайн
* * *

Психотерапията може да бъде разделена на два вида: голяма 
психотерапия, изискваща прилагането на специални методи – хип-
ноза, автогенна тренировка, и малката психотерапия несвързана 
с тези методи. Малката психотерапия е длъжна да се владее от 
всеки лекар, който иска да бъде пълноценен лечител.

Б. Е. Вотчал
* * *

Колкото повече душата на болния се поддава на усилията на 
лекаря, толкова по-голяма е надеждата на лекаря. Колкото по-
голямо влияние имат думите на лекаря над душата на болния, 
толкова с по-голяма сигурност може да се заключи, че има болес-
ти, които се облекчават чрез думи.

И. Г. Цимерман
* * *

Точната дума в подходящо време от устата на опитен, добре 
образован лекар, често пъти върши по-големи чудеса от лекарст-
вата и водолечението.

К. Кусмаул
* * *

Не трябва да се мисли, че думите са празна работа. Думите 
изразяват мислите, а мислите пораждат действията.

Н. Н. Петров
* * *

Надеждата е втора душа на нещастието.
Гьоте

* * *
Ако ти са необходими лекари, нека това бъдат три средства: 

спокойствие, добро настроение, умерена диета.
Ф. П. Гааз
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* * *
Веселите хора оздравяват по-бързо и по-дълго живеят.

А. Паре
* * *

В критични ситуации целият вид на лекаря трябва да говори 
на болния, че няма съмнение в благоприятния изход.

В. Новиков
* * *

Живото слово прави чудеса.
Н. Н. Бурденко

* * *
Умира само онзи, който иска.

Гьоте
* * *

Докато болният диша, трябва да съществува надежда.
Цицерон

5.7.	прОГнОСтика

Най-добър е, струва ми се, този лекар, който притежава уме-
нието да предвижда.

Хипократ
* * *

Задачата на лекуването ще се извърши най-добре, ако въз 
основа на днешните страдания предвижда утрешните.

Хипократ
* * *

Прогнозата – това е диагнозата на бъдещето.
А. Я. Губергриц

* * *
Днес прогнозата вече не е „изкуство на предвиждането“; както 

диагнозата, тя е резултат от използуването на същите логически 
методи, с които си служи лекаря при установяване на диагнозата...

И. А. Касирски
* * *

При прогнозирането е необходима крайна предпазливост и 
предвидливост.

Й. А. Касирски
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* * *
Това предвиждане в болестта е полезно за лекаря, трябва на 

болния, а за близките му е необходимо.
М. Я. Мудров

* * *
Аз сам не отричам, че в медицината много зависи от сполу-

ката, но предполагам, че лошо лекуваните болести имат в по-
голямата си част неблагоприятен, а добре лекуваните – щастлив 
край. 

Хипократ
* * *

Упорството е добро предзнаменование при всички болести.
Й. Г. Цимерман

* * *
Не трябва да се доверяваме на всички ония благоприятни 

явления, които се явяват не според нашите очаквания, както и 
не трябва да се плашим от лошите признаци, които се явяват 
също неочаквано, защото повечето от тях са непостоянни, 
обикновено не много трайни и не продължават дълго.

Хипократ

5.8.	реХабилитациЯ
Болният не може да бъде рехабилитиран, ако той не желае, и 

лекарят не може да рехабилитира, ако не може да спечели дове-
рието на пациента за неговата ресоциализация.

К. Полак
* * *

Лечението трябва да започва от болничното легло и да 
завършва на работното място.

Б. Деветаков
* * *

Възстановяването на лицата с ограничена трудоспособност 
и възвръщането им към активна трудова дейност осигурява по-
висок икономически стандарт на болния и неговото семейство, 
а средствата, изразходвани за реализирането на рехабилитацион-
ните мероприятия, се възвръщат неколкократно на обществото 
под формата на общественополезна продукция, което допринася 
за увеличаване на националния доход.

Б. Деветаков
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* * *
Възстановяването на работоспособността на болния или 

пострадалия доскоро у нас не се поставяше като самостоя-
телна задача пред лекарската мисъл. То не стоеше в центъра 
на терапията.

С. А. Бойкикева
* * *

Основната цел на рехабилитацията – интегрирането или ре-
интегрирането на индивида с ограничена трудоспособност в нор-
мален живот и продуктивна трудова дейност.

Б. Деветаков
* * *

Водещо звено е функционалното натоварване... то е, което 
задвижва цикъла на самообновяване на органите и системите, 
дори и на стария човек.

Др. Матеев
* * *

Духовният принцип на рехабилитацията е:
Осмели се да бъдеш здрав! 

Г. Х. Лихтенберг
* * *

Всички ангажирани с процеса на рехабилитация лица трябва да 
имат предвид, че засегнатият не трябва да бъде обект само на 
лечение, но трябва да се зачита и като субект, и следва активно 
да бъде включван в рехабилитационните мероприятия. 

К. Полак

5.9.	прОФилактика

Да се предпазиш от болестта е по-добре, отколкото да я 
лекуваш.

Индийска
* * *

Много по-добре е да предотвратиш болестите, отколкото да 
ги лекуваш, както е по-добре да предвидиш бурята и да се спасиш 
от нея, отколкото тя да те отнесе.

Б. Рамацини
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* * *
Днес лекарите са така настроени да лекуват болните; те 

трябва да се научат да преглеждат така наречените „здрави“, 
за да ги предпазят от болест.

Ч. X. Мейо
* * *

По-леко е да се предпазим от болестта, отколкото да я леку-
ваме.

М. Я. Мудров
* * *

Ние сме свидетели на едно могъщо движение, чийто непре-
къснат възход никой не е в състояние да спре. Нашите надежди 
нямат граница и ние можем да чакаме с пълно спокойствие уни-
щожаването на всички болестни напасти, които винаги застра-
шават човечеството.

Ф. Видал
* * *

Не пренебрегвай заболяването си, в най-скоро време поискай 
съвета на добър лекар и го последвай.

Б. Черни
* * *

Известно е, че най-добрите от съвременните медици ненавиж-
дат медицината в тесен смисъл на думата; те изпитват дълбоко 
недоверие към разните декокти, микстури, пилюли и всякакви 
други средства от така наречената латинска кухня; те считат, 
че лечението при всички случаи съставлява зло и че всички усилия 
на благоразумния човек трябва да са насочени не към това да 
кърпи и тъпче своя организъм като вехта дървена ладия, а към 
това така рационално да преустрои своя начин на живот, че 
колкото се може по-бързо да преодолее неразположението си и 
по такъв начин да не се нуждае от закърпване.

Г. С. Пондоев
* * *

Изкуството да се лекува може да облекчи много страдания, 
но по-добро е изкуството, което е в състояние да предотврати 
страданията при зараждането им.

М. Петенкофер
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* * *
Към профилактичните мероприятия и съвети болните проя-

вяват скептицизъм и често не ги изпълняват... И въпреки това, 
независимо от неподчинението на нашите профилактични съвети, 
ние не трябва да преставаме да ги пропагандираме навсякъде; 
както капките дълбаят камъка, така и нашите съвети трябва 
да пробият бронята на лекомислието и скептицизма у болните; 
всеки лекуващ лекар трябва да бъде същевременно и профилактик 
за своя пациент.

Г. С. Пондоев
* * *

Ако се занимаваме с физически упражнения, няма никаква необ-
ходимост от употребата на лекарства.

Авицена
 * * *

Аз искам с помощта на гимнастиката да направя цялото си 
тяло по-уравновесено.

Сократ
* * *

Нееднократно съм се убеждавал в това, че когато съм бил 
силно раздразнен по време на своите опити, превключвайки се 
на физическа работа, съм се бързо успокоявал.

И. П. Павлов
* * *

Основа на целия живот на човека – това е ритъмът, даден 
всекиму от неговата природа, наречен дишане.

К. С. Станиславски
* * *

Четенето за ума е равностойно на физическите упражнения 
за тялото.

Д. Адисон
* * *

За запазване на здравето, а най-вече за предпазване от обикно-
вените болести, няма нищо по-добро от телесните упражнения 
и движенията.

М. Я. Мудров
* * *

Движението е живот, намаляването на подвижността озна-
чава снижаване на жизнените процеси.

В. В. Гориневски
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* * *
Гимнастиката не само развлича, укрепва тялото и предпазва 

от развитието на болести, но дори и лекува болестите.
А. И. Полунин

* * *
Сред всички препоръчващи се профилактични средства, предпаз-

ващи от склероза и хипертонична болест, на първо място трябва 
да се постави физическата култура и спорта, с тяхното голямо 
количество средства, укрепващи организма и най-главното, поло-
жително влияещи на работата на централната нервна система.

И. М. Саркизов-Серазини
* * *

Трудът – това е баща на глада, дядо на храносмилането, пра-
дядо на здравето.

Сафир
* * *

Работата обновява и кожата, и кръвта на човека.
Р. Ролан

* * *
За мене да живея – означава да работя.

И. К. Айвазовски
* * *

На хора над 60 години, които не се чувстват добре, винаги 
препоръчвам: „Тежка работа, и още по-тежка работа!“.

А. Швайцер
* * *

Трудът подлива масло в лампата на живота, а мисълта я 
разпалва.

Д. Белерс
* * *

Нищо не си схожда повече със смъртта, колкото леността.
Демокрит

* * *
Работата, която вършим с охота, изцелява болките.

Шекспир
* * *

Аз бих убил себе си, ако макар и един ден не работех.
Л. Н. Толстой

* * *
Първият признак на здравия живот – това е работата.

А. А. Богомолец
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* * *
Трудът – това е най-благородният изцелител на всички недъзи. 

Няма нищо по-радостно от труда.
Н. А. Островски

* * *
Несъмнено условие за щастието е трудът: Първо, любимия и 

свободен труд; Второ, физическия труд, предизвикващ апетит 
и здрав, успокоителен сън.

Л. Н. Толстой
* * *

Заседналата умствена работа, без движение е истинска мъка. 
Не походя ли, не поработя ли с ръцете и краката в течение на 
макар и един ден, вечер за нищо не съм годен: нито да чета, нито 
да пиша, нито даже внимателно да слушам другите, главата ми се 
върти, а в очите такива едни звезди, и нощта прекарвам без сън.

Л. Н. Толстой
* * *

Умората и изнемогването идват не толкова от това, че много 
се работи, а от това, че лошо се работи.

Н. Е. Веденски
* * *

Цялата радост на живота е в творчеството. Да се твори – 
означава да се убива смъртта.

Р. Ролан
* * *

Умственият труд утолява всяка скръб.
М. Саади

* * *
Не трябва да пренебрегваш здравето на тялото, но и да му 

даваш с мярка пиене, храна и гимнастически движения, които са 
му нужни.

Питагор
* * *

Всичко, което е прекалено, вреди.
Латинска сентенция

* * *
Умереността е съюзник на природата и страж на здравето.

Абу-Ел-Фарадж
* * *

Да живееш щастливо и да живееш природосъобразно е едно и 
също нещо.

Сенека
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* * *
Ако ти липсват лекари, то нека твоите лекари бъдат: бодрият 

дух, спокойствието и умереността.
Ювенал

* * *
Неумереността предизвиква бедност, тъга и болест.

Цицерон
* * *

Умереността е пазителка на живота. 
Овидий

* * *
Единственият начин, да запазиш здравето си – това е да ядеш, 

каквото не искаш, да пиеш, каквото не обичаш и да вършиш, 
каквото не харесваш.

Марк Твен
* * *

С помощта на физически упражнения и въздържаност голяма 
част от хората могат да минат без медицината.

Д. Адисън
* * *

Не трябва да ставаш роб на удоволствията.
В. Черни

* * *
Опиянението е в последната чаша.

Г. Багливи
* * *

Умереността е най-доброто лекарство. Умереността предиз-
виква остаряване, изобилието – смърт.

М. Неандер
* * *

Болният дух отслабва и тялото.
Сенека

* * *
Душевните преживявания объркват човека повече, отколкото 

коя да е друга работа.
О. Кемал

* * *
Изкуството да си мъдър се състои в умението да се знае на 

какво не следва да се обръща внимание.
У. Джеймс
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* * *
Извънредната раздразнителност, водеща до свади, съкращава 

живота.
А. А. Богомолец

* * *
Между влиянията, съкращаващи човешкия живот, преимущест-

вено място заемат душевни настроения и привички: печал, уни-
нието, страхът, мъката, малодушието, завистта, ненавистта.

К. В. Хуфеланд
* * *

Не стрелата и не холестеринът раняват сърцето на човека, 
а ръката на ближния.

А. Л. Мясников
* * *

Който има грижи, не може да бъде излекуван.
(Надпис на баните на Антонин)

* * *
Сънят е балсам на природата.

В. Шекспир
* * *

Безсънните нощи съкращават дните.
Ф. Бейкън

* * *
Сънят е дивно тайнство на природата, обновяващ всички сили 

на човека, телесни и духовни.
А. П. Чехов

* * *
От всички лекарства най-доброто е отдихът и въздържанието.

В. Франклин
* * *

Веселото разположение на духа за мен е отдихът.
С. Смайлс

* * *
Всички дни, в, чиито предходни нощи не съм се добре наспивал, 

могат да се зачеркнат от моя живот; защото в тях аз не бях аз.
А. Швайцер

* * *
Твърде продължителният сън отегчава и прави ума по-беден.

Балзак
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* * *
Който спи повече от 7 часа, проспива си живота.

Пухелт
* * *

Сънят е необходим за възстановяване.
Сенека

* * *
До 20 години храни се колкото можеш, 
до 50 години колкото ти е вкусно, 
и над 50 години колкото можеш по-малко.

Парацелз
* * *

По време на храненето ти гощаваш двама: 
твоето тяло и твоята душа.

Епиктет
* * *

Когато стомахът е празен, всички нещастия са двойно по-
тежки.

Х. Виланд
* * *

По-добре да се гладува, отколкото да се приема вредна храна.
Х. Мануел

* * *
Храната, която не е смляна, измъчва този, който я е изял. За 

това се храни с мярка, за да може изяденото от тебе да се смила.
Абу-Ел-Фарадж

* * *
Ако людете ядяха само тогава, когато те са много гладни и 

ако се хранеха с проста, чиста и здрава храна, те не биха знаели 
болести и по-леко би им било да управляват своята душа и тяло.

Л. Н. Толстой
* * *

Правилно организираното хранене се явява един от най-важните 
фактори за запазване здравето и трудоспособността на човека.

Т. Е. Болдирев
* * *

Във виното е истината, във водата – здравето.
Плиний

* * *
Лекарят трябва да съветва и препоръчва какво, в какъв вид и 

кога, колко и в какво трябва да се консумират ястията.
Из Салернския кодекс
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* * *
Храната и пиенето обединяват тялото и душата. Трябва да 

се яде, за да се живее, а не да се живее, за да се яде.
Корниф ад Херен

* * *
Храни се само, когато наистина си гладен, и много рядко за 

удоволствие.
К. Л. Шлайх

* * *
Медът, приеман с друга храна, е полезен и дава добър цвят 

на лицето. 
Хипократ

* * *
Ако искаш да си запазиш младостта, яж непременно мед.

Авицена
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6.	ОбщеСтВенО	
здраВеОпазВане

Медицината започва своето 
летоброене от онзи ден, в който 
инстинкта за самосъхранение пре-
раства в обща грижа за опазване 
здравето на колектива.

Ако приемем това за истина, 
тогава напълно логично е да обявим, 
че в самата медицина е заложена 
обществената ù същност.

В човешката история няма поли-
тическа платформа, която да не 
използва притегателната сила на 
медицинската помощ като социална 
придобивка. Политическите лидери 
винаги обещават безплатни лекар-
ства, поликлинична и стационарна 
помощ, почивки по болест и пр., а 
всеки разумен човек знае, че сред-
ствата за здравето на обществото 

се вземат от самото общество.
Християнството издигна Бог като безплатен лечител на 

тялото и душата и спечели масите. Идеолозите на Френската 
буржоазна революция, на Парижката комуна, на Октомврийската 
революция също обещаваха на масите „безплатна“ медицинска 
помощ. И някои успяха дори да я осигурят, но погледнато според 
това, какво получаваха хората за живот, тя се оказа най-скъпо 
платената медицинска помощ.

Човешката психика е така устроена, че се нуждае от надежда, 
от обещания, а здравните придобивки са едни от най-привлека-
телните. Такава е и днес практиката. Такава ще си остане и за 
в бъдеще.
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6.1.	ОрГанизациЯ	и	упраВление	на	здра-
ВеОпазВанетО.	СОциална	медицина

Социалната хигиена изучава взаимодействието между социал-
ните фактори и здравето на населението, включително изменени-
ето на нуждите от здравна помощ и създаването на рационална, 
икономична система на обществено-здравни мероприятия.

К. Гаргов
 * * *

Социалната хигиена е наука за социалните проблеми в меди-
цината.

В. Борисов
* * *

Въпреки многообразието на названията в процеса на своето 
развитие социалната хигиена успя в значителна степен да изясни 
характера и обема на своя предмет – социалните аспекти, ком-
поненти и отражения на здравето и болестта.

К. Гаргов
* * *

Използвайки постиженията на медицинската наука, социалната 
хигиена разкрива закономерностите в процесите на санитарното 
състояние на населението, овладява ги и ги насочва в полза на 
неговото здравно-демографско благополучие и за повишаване на 
трудоспособността му.

А. К. Панев
* * *

На нашата социална хигиена ù липсва въздух и светлина, за да 
може истински научно да оцени социалните проблеми в обще-
ството.

Н. Запрянов
* * *

Социалната хигиена е последният стадий в еволюцията на 
модерната хигиена.

Т. Петров
* * *

В недрата на хигиената се заражда социалната хигиена, за 
да изучи влиянието на социалните фактори върху здравето на 
населението, колектива и личността.

П. Балабанов
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* * *
Хигиената трябва да изследва влиянието на тези обществени 

отношения и на социалната среда, в която хората се раждат, 
живеят, работят и се наслаждават, продължават рода си и 
умират. С това тя става социална хигиена и застава до физио-
логично-биологичната хигиена като нейно допълнение.

А. Гротиян
* * *

Социалната хигиена не е просто поредната новопоявила се 
дисциплина в системата на медицината, тя е знак за качествен 
скок в единното медицинско мислене.

В. Борисов
* * *

Основната задача на социалната хигиена се състои в това, 
да изучава влиянието на социалната среда върху здравето на 
човека и да разработи ефективни мероприятия за отстраняване 
на нейните вредни влияния.

Н. А. Семашко
* * *

Социалната хигиена и именно сбор от доктрини, формулирани 
от медицинската наука, с цел да се повдигне максимално силата 
на човешкия живот – сила за дейност и сила за благополучие.

Т. Петров
* * *

Вън от алтруизма, който лежи в основата на нашата професия 
и който направлява стремежа на лекаря да запази и продължи 
живота на всяко човешко същество, медицинската наука чрез 
най-съществената нейна клонка – социалната хигиена, прояви 
най-вече своята социална мощ и общочовешки насоки. 

Д. Киров
* * *

Едва ли друга научна дисциплина е имала през различните етапи 
от развитието си (а също и днес в отделни страни) такава 
пъстра палитра от наименования: социална хигиена, социална 
патология, социална медицина, организация на здравеопазването, 
обществено здравеопазване и др.

В. Борисов
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* * *
Социалната хигиена и организация на здравеопазването като 

научна дисциплина провежда своите общотеоретически и прак-
тически задачи при тясно взаимодействие с другите естествено-
научни дисциплини и особено с обществените науки: социология, 
икономика, история, философия и пр. 

Хр. Петков

6.2.	задачи	на	СОциалмедиците

Дейците на социалната медицина трябва да дават обобщаваща 
картина на здравето и възпроизводството на населението и 
определящите го фактори. Такава обобщаваща картина не може 
да даде нито една клинична и хигиенна дисциплина.

Б. Я. Смулевич
* * *

Досега малко се е говорило за планомерна санитарна политика, 
разпространяваща се върху социално-хигиенните въпроси. И ако 
предстои тук да се премине от случайна работа към система-
тична дейност, то хигиенистите трябва да станат политици 
и политиците – хигиенисти.

А. Фишер
* * *

За една наука, като социалната хигиена, която цели изкореня-
ването на социалните болести, източник на толкова страдания 
на народите и дегенерация на расата, за една професия, като 
лекарската, която носи алтруизъм, не могат да не бъдат чужди 
враждите между народите, а още повече когато те са близки по 
произход; не могат такава наука и професия да не се стремят 
към отстраняване призрака на войни, кръв, самоизтребление и 
онези причини, които ги създават.

Д. Киров
* * *

Да, целта на лекаря е да приложи реалната медицина, не сло-
весната, не рецептната, не аптечната, а истинската, общест-
вената, социалната!

Х. Нейчев
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* * *
Аз се потапях в тяхната среда (на бедните – б. а). Всичко 

преливаше в социалното, етичното и политическото. Често се 
питах, дали съм направил лоша размяна, като напуснах клиниката 
с нейните завои и морските свинчета. Мисля: не.

А. Дъоблин
* * *

Нашата тактика – тактиката на лекарите, трябва да има 
активен настъпателен характер и за това на всеки лекар трябва 
да помогне социално-хигиенната наука.

Н. А. Виноградов
* * *

За борба със социално-хигиенните злини, които се дължат 
главно на социални, икономически, стопански и др. причини, лека-
рите само са недостатъци. Те имат нужда от помощта на 
физици, химици, биолози, физиолози, икономисти, социолози, поли-
тици и други обществени фактори за запазване и подобрение на 
общественото здраве, които от своя страна често черпят теми 
от медицинските науки за своите теоретични изучавания. За да 
постигне целта си социалната хигиена, обаче, има най-голяма 
нужда от съдействието на самото население, подобрение участта 
на което тя цели.

Т. Петров
* * *

Болнични заведения трябват, лечебното дело трябва да се 
развива; но едновременно с това трябва да се развива и общест-
вената медицина, социалното лечение. В болниците лекарите 
ще практикуват, ще се специализират по лечебната медицина; 
там ни трябват и лекари, които ще се отрекат от лечебната 
медицина и ще лекуват народното здраве, ще лекуват условията, 
които предизвикват заболяванията.

Вл. Руменов

6.3.	ОбщеСтВена	прОФилактика	

Профилактиката е алфата и омегата на здравеопазването на 
населението.

Г. Петровски



241

* * *
Преди 50 години здравето беше проблем на отделния индивид. 

Никой освен семейството нямаше право да се грижи, дали някой 
е здрав или не. Постепенно ние развихме друго схващане: вярата, 
че държавата има особеното право, ако не е и задължение, да се 
грижи здравето на нейните граждани да бъде на едно по-високо 
ниво.

Ф. Д. Рузвелт
* * *

Съществува голям прелом на модерната медицина в две направ-
ления: първо – в преминаването от индивидуалното лечение на 
болния към профилактичното предпазване от заболявания на 
рисковите групи от населението и второ – в привличането на 
здрави лица под наблюдение като съзнателна и планова задача на 
медицината, най-вече на общественото здравеопазване.

Е. Шрьодер
* * *

Редовният непрекъснат медицински надзор на здравите е най-
съществената придобивка на съвременната обществена медицина.

К. Куситасев
* * *

Съвременната предпазна медицина има за задача да създаде за 
хората по-добри условия на съществуване, да се бори със забо-
леваемостта и смъртността и се стреми да удължи живота и 
работоспособността.

Д. Крилов
* * *

Здравият и застрашен същевременно човек трябва да се пред-
пазва. Съответно на това превантивната медицина се разпрос-
тира от глобалното преодоляване на епидемиите до индивидуалния 
начин на живот.

К. Полак
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* * *
Днес, след големите придобивки на науката, ние си поста-

вяме много по-възвишени задачи, отколкото тия на лекарите от 
миналите векове; това са задачите на социалната медицина и 
хигиената и в областта на инфекциозните болести – профилак-
тиката; днес ние лекарите се ръководим от социална съвест и се 
стремим и се борим, за да премахваме причините на болестите 
и да създаден такива условия в живота на хората и обществото, 
които да поддържат здравето и работоспособността им и да 
запазим въобще хората да не боледуват.

С. Ватев
* * *

Бъдещият лекар трябва да бъде преди всичко лекар профилак-
тик, а не само лекар лечител.

В. Генчев
* * *

Бъдещето принадлежи на предпазната медицина. Тази наука, 
вървейки ръка за ръка с лечебната медицина, ще принесе несъм-
нено полза на човечеството.

Н. И. Пирогов
* * *

Аз твърдо вярвам, че един ден няма да има болести. Тогава 
лекарите ще работят само в необятното поле на профилакти-
ката.

К. Ангелов
* * *

Назначението на лекаря сега не е вече изключително да лекува, 
да подпомага и да спаси засегнатия от болест индивид с всевъз-
можни средства и познания на науката, а да защити, да предпази 
този организъм от заболяване и да гарантира по този начин 
здраво поколение, здрава раса, – най-големият капитал за един 
народ и за неговото духовно и физическо благоденствие. 

Д. Киров
* * *

Профилактиката – това е преди всичко съвкупност от пов-
семестни социалнохигиенни мероприятия от медицински и соци-
ално-икономически характер.

С. Я. Смулевич
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* * *
Най-важните и най-съществените задачи на практическата 

медицина са предотвратяване на заболяванията, лекуване на раз-
вилите се болести и най-сетне – облекчаване страданията на 
болния човек.

С. И. Боткин
* * *

Познаването етиологията на една болест, начинът, по който 
тя се пренася – ето първото условие за успешното прилагане 
предпазните мерки срещу тези болести.

К. Дренски
* * *

На човек е нужно не само да бъде лекуван, но и да бъде запа-
зено неговото здраве, както и да му бъдат показани най-добрите 
условия за развитие и растеж.

В. М. Бонч-Бруевич
* * *

Предотвратяването развитието на болестите, намаляване 
числото на болните ще се превърне в задача по-важна от леку-
ването на заболелия.

С. П. Боткин
* * *

Развитието, което отбелязва лечебната медицина, води неот-
клонно до разширяване и задълбочаване задачите и на предпазната 
медицина.

Др. Матеев
* * *

Време е да се заемем със задача по-сложна от обикновената 
отбрана срещу болестите – да укрепваме здравето и да го под-
държаме на висок уровен.

Б. Д. Петров
* * *

Не е далеч времето, когато лечебната медицина ще отстъпи 
мястото си на предпазителната – и тогава заслугата на лекаря 
ще бъде още по-голяма.

М. Русев
* * *

С развитието на медицината, вниманието се насочва все 
повече и повече към човека, към всестранно опознаване на инди-
вида във веригата на неговия род и в средата, в която той е 
поставен да живее и работи. Това е необходимо, за да може да 
се повлияе развитието на всекиго в благоприятна насока и за да 
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стане възможно да се проведе ранна индивидуализирана и каузална 
терапия в случай на болест.

К. Куситасев
* * *

Медицината се дели на две големи области: превантивната 
и лечебната медицина. Превантивната медицина е един пункт, 
постигнал голямо постижение, а именно, в борбата с епидемиите, 
но отстъпи в друго отношение. За съжаление тя не използува 
цялата си сила да предпази населението от вредите на цивили-
зацията.

Б. Е. Бютнер
* * *

Бъдещето принадлежи на предупредителната медицина. Тази 
наука вървяща ръка за ръка с лечебната, ще допринесе несъмнена 
полза на човечеството.

Н. И. Пирогов

6.4.	ОрГанизациЯ	на	здраВеОпазВанетО

Човек получава здравето си в известен смисъл като дар от 
природата. Но от обществото ще зависи дали ще се умножава 
този дар или безпощадно ще се експлоатира и изтощава.

Ю. П. Лисицин
* * *

Организацията на здравеопазването у нас съответства напълно 
на нивото на организацията и управлението на държавата ни.

Н. Запрянов
* * *

Всеки строй има своя медицина. Организацията на опазването 
на здравето принадлежи към тези идеологически надстройки, 
които се изграждат на определена социално-икономически фунда-
менти и се определят от тях. Нещо повече: дори научната меди-
цина изпитва влиянието на този социално-икономически фактор.

Н. А. Семашко
* * *

Устройството на здравното дело на една страна следва хода 
на нейното историческо и културно развитие.

Л. Цветков
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* * *
Никой няма да откаже значението на добрата организация за 

правилния вървеж на санитарното дело.
П. Ораховац

6.5.	упраВление	на	здраВеОпазВанетО

Интересът към проблемите на управлението е толкова стар, 
колкото е старо самото общество.

М. Марков
* * *

Не заседанията и празната канцеларщина, а живота и непо-
средствена работа на терена... представлява главното в органи-
зационната ръководна дейност на местния здравен орган.

Т. Захариев
* * *

Прозорливост при вземане на решение, вещина при обосноваване 
на заключението, внимание и чувство на такт при координиране 
на дейностите са задължителните съставки на демократичния 
стил на управление.

П. Щол

6.6.	здраВниЯт	ръкОВОдител

Едва ли някъде се зачита, че репутацията на едно болнично 
заведение на първо място зависи от лекарските и човешки обноски 
на главния лекар на болницата, от неговото чувство за дълг и 
от духа, който той формира и опазва в заведението. Болният 
никога не се чувства като принадлежащ към колектива, а като 
индивид. Той не иска да бъде насилван, а лекуван. 

О. Нордман
* * *

Не по-малко вредно е формалното приемане на критиката, 
когато критикуваният търпеливо слуша, че приема критиката, 
и даже в добавък излиза с гореща самокритика, но... след това не 
предприема нищо за изправяне грешите и слабостите в своята 
работа, оставя всичко да тече постарому.

Т. Захариев
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* * *
Съвременният мениджър в здравеопазването, преодолявайки с 

най-актуални средства информационния дефицит в управлението, 
ще може да внедри изпитани модели на здравния бизнес.

Н. Петрова

6.7.	здраВнО	закОнОдателСтВО

В името на народа държавата трябва да управлява медиците.
Марк Аврелий

* * *
Дейността на лекаря е толкова сложна и многообразна, че не 

може да се помести в рамките на определена инструкция.
Люблински

* * *
Социалната хигиена, посочвайки материалните и икономически 

условия за съществуване като на главен фактор за разпростра-
нение на социалните болести подчерта, че без социално законо-
дателство борбата със социалните болести е илюзия.

Д. Киров
* * *

Работата на законодателя е много важна. Ако той не разбира 
ролята си, ако не е в състояние да схване исканията на времето 
или ако развива вече преживените принципи – работата му, 
вместо да помага, спира прогреса.

П. Ораховац
* * *

Санитарното законодателство има голямо значение за опазване 
на народното здраве. Това законодателство трябва да почива на 
добре научени местни условия и да се регулира според традици-
ите, състоянието на културата, материалните средства и пр.

П. Ораховац
* * *

Само един здрав народ, който сам знае, какво желае, може да 
съществува с опростени и малко на брой закони.

В. Клусман
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* * *
Лицата, длъжни да оказват медицинска помощ, се освобождават 

от наказание при отказ или неоказване помощ на болния при нали-
чие на уважителни причини. Кодексът на законите благоразумно 
не причислява тези причини; болестта на лекаря, естествено, е 
уважителна причина, почивния ден е неуважителна причина.

Г. С. Пондоев

6.8.	жизнена	Среда	и	здраВе

6.8.1. ПРИРОДА

Замисляли ли сме се, че всички ние сме пасажери на уникален 
по своята конструкция огромен космически кораб, браздящ прос-
торите на Вселената? Нашият кораб е планетата Земя...

Н. А. Агаджанян
* * *

Планетата е люлка на разума, но не трябва вечно да се живее 
в люлка.

неизвестен автор
* * *

Най-голямото чудо на Вселената е човекът; най-голямото чудо 
на живота е човекът.

К. Х. Бауер
* * *

Нейното – на природата – представление е винаги ново, тъй 
като си осигурява винаги нови зрители. Животът е най-хубавото 
ù откритие, и смъртта е нейния творчески похват да има много 
живот.

Гьоте
* * *

Умилението и възторгът, който ние изпитваме от съзерца-
ване на природата, това е спомен от времето, когато сме били 
животни, дървета, цветя, пръст. По-точно – това е съзнанието 
за единство с цялото.

Л. Н. Толстой
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* * *
Когато слушам, че шуми моята млада гора, посадена от моите 

ръце, аз съзнавам, че климатът донякъде е и в моя власт, и ако 
човекът след хиляда години бъде щастлив, то за това ще бъда 
донякъде виновен и аз.

А. П. Чехов
* * *

Красотата на света е винаги адекватна на красотата на 
душата, която го наблюдава.

Х. Хайне
* * *

Животът обхваща значителна част от атомите, съставля-
ващи материята на земната повърхност. Под нейно влияние 
тези атоми се намират в непрекъснато, интензивно движение. 
От тях през цялото време се създават милиони разнообразни 
съединения. И този процес продължава без прекъсване десетки 
милиони години, от древните архаични ери до наше време.

В. И. Вернадски

6.8.2. ЗНАЧИМОСТ НА ПРОБЛЕМА
Проблема „човек – биосфера“, „човек – общество – обкръжа-

ваща среда“ сега е „тема на века“.
Н. А. Агаджанян

* * *
Ученият прогнозист-еколог няма право на грешка, тя може да 

се окаже с твърде висока цена.
Н. Ф. Раймерс

* * *
Естествените условия на живот са разрушени от модерната 

цивилизация; тъй като това е факт, науката за човека и него-
вата среда стана най-важната от всички науки.

А. Карел

6.8.3. ЕКОЛОГИЧНА КРИЗА
В екологичната наука съществува понятието екологически 

бумеранг, под което се разбира непредвидими пагубни за окръ-
жаващата природа последствия от един или други стопански 
проекти, свеждащи се на непланируема печалба.

Б. М. Маклярски
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* * *
Растящото внимание към екологията е свързано с това, че 

отношението между човека и природата придобива все повече 
„кризисен характер“, свидетелство за настъпване на „екологичен 
колапс“.

Д. Каменов
* * *

Проблемът за самоунищоваването на човечеството продъл-
жава да бъде все така остър не само поради атомната бомба, 
а и в смисъла на биологичното унищожение, тъй като реките се 
замърсяват, въздухът се превръща в отровен газ, шумът заплашва 
живите същества, свръхнаселението за развиващите се страни 
създава глад и лоши жизнени условия, наследствеността се изменя, 
макар и бавно, поради мутационни изменения на гените.

Вегман
* * *

Да се бие тревога не е необходимо, тъй като по-важно е да се 
определят конкретните пътища за разрешение на противоречи-
ята между интересите на развитие на съвременното общество 
задачите за запазване на биосферата в оптимално състояние.

С. С. Шварц
* * *

Цивилизацията – това е машина, фабрикуваща потребности, 
от които няма потребност. Защото, за да се ползват богат-
ствата на планетата, трябва накрая да се разбере, че не само 
на всеки от нас е нужна Земята, но и всеки от нас е необходим 
на 3емята.

М. Твен
* * *

Днес ние прогнозираме темповете на развитие на науката и 
техниката, говорим за изтощение ресурсите на планетата, но 
не отделяме достатъчно внимание на резервите на човешкия 
организъм и възможностите за по-нататъшно усъвършенстване 
на негова биологическа природа... а тя може да се изменя в много 
ограничени предели: тя е закодирана в своя генетичен апарат.

Н. А. Агаджанян
* * *

Първата санитарна революция срещу епидемиите и инфек-
циозните заболявания бе антибактериална; втората санитарна 
революция трябва да бъде антиканцерогенна. Защото, ако рако-
вият проблем получи в рамките на възможното и технически 
предполагаемото скорошно разрешение, то най-голямата здравно-
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политическа задача на утрешния ден е да създаде санационен район 
срещу канцерогенното замърсяване на външната среда: ракът 
няма други оръжия освен онези, които ние му предоставяме.

К. Х. Вауер
* * *

Колкото по-мощни стават техническите системи, служещи 
на човека, колкото по-дълбоко се прониква в тайната на приро-
дата на човешката мисъл, толкова по-голямо значение придобива 
въпросът в името на какво, на кого, в чии интереси се прилагат 
достиженията на науката и техниката? С други думи, какви са 
социалният смисъл, предназначение, историческите перспективи 
на усвояване на научно-техническия прогрес? Може да се каже, че 
отговорът на този въпрос определя съдбата на нашата планета, 
а следователно, и съдбата на човечеството.

И. Д. Лаптев

6.9.	медицинСкО	ОбСлужВане	на	наСе-
лениетО,	качеСтВО	и	култура
Културата на обслужване в здравните заведения ще се реши 

в момента, в който се реши културата на продавачките. 
Н. Запрянов

* * *
Догмата, шаблонът и рутината – това е залогът за гибелта 

на всяко медицинско начинание. Горко на този лекар, който е 
попаднал под тяхната власт!

Г. Пондоев
* * *

По отношение на лекарската дейност е налице сравнително 
едностранчиво превалиране на високите диагностични и тера-
певтични способности и постижения, с подценяване на органи-
зационно-контролиращите и социално-психологическите функции.

М. Льочкова
* * *

Съществува дисонанс между добрата квалификация на висшия 
и среден медицински персонал и съответстващата ù ефектив-
ност от лечебно-диагностичната дейност, от една страна, и 
сравнително незадоволителното ниво на обслужващите грижи 
към болните, от друга.

Ф. Ерпенбек
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* * *
Една от най-важните нерешени проблеми на медицинското 

обслужване е съществуващото несъответствие между качест-
вото и културата на обслужването и големите ресурси, вложени 
в здравеопазването. Това е единият от „омагьосаните кръгове“, 
от които медицинското обслужване час по-скоро трябва да излезе.

Р. Попиванов
* * *

Съществуват и случаи на грубо погазване на елементарните 
норми на поведение, на бездушие, липса на отзивчивост, нетър-
пеливо изслушване на болните, повърхностни прегледи, небрежни 
обяснения за състоянието, нетактични забележки и дори отказ 
за изпълнение на професионалния дълг.

Р. Попиванов
* * *

Питат ме понякога как постигам това, че хората никога не се 
оплакват от мене. Рецептата е проста: безотказна медицинска 
помощ по всяко време на денонощието, отзивчивост към болните 
и техните близки...

М. Григоров
* * *

Болният, като влезе в една болница, трябва да получи не само 
качествена лечебна помощ, но и културна здравна обстановка.

К. Куситасев
* * *

Необходима е повишена взискателност към по-високо социално 
качество на грижите към болните в стационара... насочена към 
оптимизиране на работния процес и ергономично оборудване на 
работното пространство.

М. Льочкова

6.10.	медицинСка	СтатиСтика
Статистиката има подобна на техниката съдба в медицината. 

И на двете се гледа враждебно и с пренебрежение, но и двете 
вече не могат да бъдат изведени от модерната медицина.

К. Полак
* * *

Безусловната истина по отношение на себе си и другите е 
основата, върху която трябва да се гради статистиката.

Т. Билрот
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* * *
Статистическите цифри не управляват света, но показват, 

как той се управлява.
Гьоте

* * *
Ни един научно образован лекар няма да отказва огромното 

значение на санитарната статистика. Тя е показател на народ-
ното здраве, тя осветлява какво има и дава научни основи, какво 
трябва да се прави.

П. Ораховац
* * *

Няма и не може да има планомерна и целенасочена здравео-
пазна дейност без пълна и точна статистическа илюстрация на 
интересуващите ни явления.

А. К. Панев
* * *

Агресията срещу статистиката е свързана с всеобщата непри-
язън към цифрата. Студено разсъждаващия човек на логичната 
мисъл е в литературата несимпатичния антипод на чувствения 
герой.

К. Полак
* * *

Медицината и статистиката – сянка на действителността 
или шутовска игра?

Е. Вагеман
* * *

Надхвърлила възрастта на няколко генерации е мисълта: „Със 
статистиката всичко може да се докаже“.

К. Полак
* * *

Статистиката: нещо като бикините – тя представя нагледно 
това, което иска да покаже, но покрива онова, което бихме 
желали да видим.

А. Поликаров
* * *

Възниква опасността – от много статистика, да не се види 
действителността.

Т. Грисер
* * *

Типичен е магьосникът, който с помощта на цифрите осъ-
ществява тъмните си дела.

Е. Багеман
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* * *
Той използва статистиката както пияницата стълбовете на 

фенерите – за подкрепа, а не за осветление.
А. Ланг

* * *
От всички лъжи, статистическата е най-страшната.

Е. Вагеман
* * *

Със статистиката може да се злоупотребява. Със статис-
тиката могат да се вършат несъстоятелни неща.

К. Полак
* * *

Статистиките са лъжливи истини.
Л. Страхей

* * *
Статистиката е само сянка на действителността в цифри.

Г. Грисер
* * *

Очевидните корелации са само намеци, но не и доказателства.
К. Лайбниц

* * *
При обработката на статистическите данни съществува опас-

ността да се подмени „след това“ („post hoc“) с „поради това“  
„propter hoc“. Многостранната взаимообвързаност на две явления 
още не позволява да се приеме за доказана причината зависимост.

* * *
Статистиката има две основни достойнства – да осветлява 

или затъмнява някои истини.
Н. Запрянов

6.11.	икОнОмика	на	здраВеОпазВанетО

Дейността с болните оздравява милиони и все още носи по-
малка печалба, отколкото дейността с оръжията, която носи 
на милиони смъртта.

В. Шолц
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* * *
Колкото повече „тайни“ разкрива икономическата наука за 

здравеопазването, толкова по-очевидно става нейното място в 
системата на икономическите науки.

Г. С. Шотев
* * *

Трудът на лекаря е наистина най-производителният труд. 
Като предпазва или възстановява здравето, лекарят връща на 
обществото всички онези сили, които биха загинали без неговата 
грижа.

Н. Е. Чернишевски
* * *

Макар да принадлежи (здравеопазването – б. а.) към непроиз-
водствената сфера, то не е само консуматор на народни сред-
ства, а със своята дейност допринася за възпроизводството на 
работна сила – най-важният елемент на производителните сили 
на обществото.

А. Ценов
* * *

Невъзможността за безгранично развитие на здравеопазването 
неправилно се свързва с липсата на социални граници. Решаващи са 
икономическите предели, които ни представя ръстът на нацио-
налния доход.

Г. С. Шотев

6.12.	здраВна	прОСВета.	 
здраВна	култура	и	Възпитание.

Лекуващият лекар трябва да бъде просветител.
Й. А. Касирски

* * *
За правилното лечение на болестите от лекаря е необходимо 

преди всичко здравна култура на болния и околните му.
Т. Витанов

* * *
За да може борбата за здраве да бъде добре водена и с добри 

последици, необходимо е, преди всичко, здравна просвета.
Ас. Златарев
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* * *
Целият стремеж на лекарското изкуство трябва да бъде насо-

чен към това да се предотвратяват болестите, а това би могло 
да се постигне като се просвети народа със здравни понятия за 
елементарни основи на хигиената и диетиката и да се запознае 
в общи черти с анатомията на човешкия организъм, с която цел 
да се проведе в народните училища преподаване по поменатите 
предмети.

Д. Моллов
* * *

Факелът на здравната просвета трябва да осветли, преди 
всичко, нашите водители, а след това да достигне и до послед-
ната колиба.

Т. Витанов
* * *

Принципите на здравната култура и възпитание трябва да 
се внедрят и всред широките народни маси, а това може да се 
осъществи само ако тези, които стоят начело на обществения 
и културния живот, са санитарно културни и здравно просветени 
хора.

Л. Цветков
* * *

Логическият отговор на въпроса, как могат да се предотвра-
тят подобни състезания (във връзка с епидемия от коремен тиф 
– б. а.), е много лесен и прост: просветата с нейните дъщери 
– свобода и благосъстояние.

Р. Вирхов
* * *

Правилната организация на здравно-просветната дейност е 
въпрос от капитална важност, който засяга правилното хигиенно 
възпитание на населението и подрастващите поколения.

Ал. Недялков
* * *

Здравната просвета трябва да засегне най-крехката част на 
нашия народ – децата-ученици.

Т. Петров
* * *

Умело произвежданата здравнопросветна работа е мощно 
средство за постигане на хармонично физическо и умствено 
развитие на децата.

Н. Аврамов
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6.13.	нарОдна	медицина

В съгласие с това как медицината става все повече и повече 
техническа, разсъдъчна, локализираща, все по-яростно се отблъсква 
от нея истината на широките маси, все по-широко и по-широко, 
въпреки всякакво училищно образование, се разраства в низините 
на народа, в смътните му дълбочини това течение, насочено 
против академичната медицина.

Ст. Цвайг
* * *

За да може да се напише историята на културния живот на 
нашия народ, изисква се всестранно изучаване на медицината 
му, която обещава да разкрие много тайни страни от древния 
му живот.

Ст. Ватев
* * *

Възгледите на народа за причините на болестите и опит-
ността му за лечението им, придобити от дълги наблюдения, 
съставят народната медицина, която обхваща представите му 
за света и неговото битие, за явните и невидими врагове на 
неговото съществувание и борбата му с тях и е част от него-
вата култура.

Ст. Ватев
* * *

Не трябва леко да се осъждат разпространените сред народа 
факти и да не се обявяват за неверни поради това, че изглеждат 
ни необясними на пръв поглед.

П. Берон
* * *

Друга характерна особеност за нашата народна медицина... е, 
че тя стои далеч от оня дух на мистицизъм и суеверие, който е 
господствал по негово време в европейската народна медицина.

П. Николов
* * *

В действителност народната медицина не е случайна и хао-
тична колекция от абсурдни вярвания и емпирични техники, но 
в същност представлява една твърде свързана структура.

Г. Братеску
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* * *
Под сянката на закона сега, както и по време на средновекови-

ето продължават да действат многобройни, нямащи степени, и 
значи от държавна гледна точка, нямащи право на лечение, лица; 
неуморна се продължава партизанската война между природните 
методи на лечение, религиозното лекуване и научната медицина.

Ст. Цвайг
* * *

Преобладаващия уклон към обективност на западната медицина 
поведе медицината към нехуманна наука. Традиционната медицина 
намира обосновката за своето съществувание именно в това, 
че нейният интерес е концентриран предимно към спасението 
на отделни пациенти и това е възможно само в традиционния 
контекст.

Ясуо Отсука
* * *

Лекуващият лекар обаче трябва да съзнава, че медицината 
никога не трябва да се упражнява само чисто природонаучно. В 
нея трябва да се застъпват двете медицини: авербалната тех-
ническа, която все повече се доближава до ветеринарната меди-
цина, тъй като там не се търси междуличностният контакт 
и вербалната, която е призвана да разкрива първопричините и 
психо-соматичните взаимоотношения.

П. Щол
* * *

Магическата медицина засили вярата в лекаря като автори-
тет, природонаучната медицина по-скоро я намали.

П. Щол
* * *

Същото почтително благоговение, което ние изпитваме по 
отношение на гения и човека, непостижимия творец в лицето 
например на Бетховен, Балзак, Ван Гог, народът изпитва и досега 
към всеки, в който той чувства лечебна мощ.

Ст. Цвайг
* * *

Силата на знахарката, пастира, заклинателя, магнетизатора 
е именно в това, че те практикуват своя лекарски занаят не 
като наука, а като изкуство, и при това забранено изкуство, 
черна магия и така предизвикват в по-голяма степен неговото 
доверие, отколкото имащия всички права на пенсия, добре обра-
зован общински селски лекар.

Ст. Цвайг
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* * *
Колкото по-ниско е културното ниво на един народ, толкова 

е по-малко количеството на растенията, които този народ упо-
требява за своите нужди.

Бьоркман
* * *

С право можем да кажем, че нашият народ е имал и има 
една установена народна фармакопея, обстоятелство, което 
придава особена ценност и оригиналност на нашето лекарствено 
богатство.

П. Николов
* * *

Как можем да търсим лечебната дрога през хиляди мили, а да 
не виждаме тази, която тъпчем с краката си!

Парацелз
* * *

В традиционните лечебни практики се установяват редица 
моменти, в които е залегнал дълбок рационален смисъл. 
Психолечебните механизми, очистени от суеверието, се добли-
жават до признатите от съвременната медицина средства за 
психотерапия. Те варират в широк диапазон, като включват 
внушение, самовнушение и автогенна тренировка на съзнанието.

М. Льочкова
* * *

Изучавайки народната медицина установих, че народният гений 
се е докоснал до почти всички големи открития в медицината.

Н. Запрянов
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