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Въведение 

През последните четири десетилетия все по-осезаемо се 
забелязва нарастването на медикализацията на живота и 
обществото. Този процес е забелязан и изследван от много учени 
(напр. Zola 1972; Conrad, Schneider 1980а; Barsky, Boros 1995; 
Riska 2003 и др.). 

България не прави изключение от тези процеси и тенденции. 
Нещо повече, в някои аспекти медикализацията е толкова 
силна, че прекрачва границите на дискриминацията и 
социалното изключване и се превръща не само в техен основен 
социален инструмент, но и в основна социална технология, 
доминираща, определяща и насочваща живота на хората с 
увреждания. Посоката на тези процеси понякога е толкова 
ретроградна, че напомня или навява асоциации за завръщане 
към най-негативните аспекти от социалната ситуация на хората 
с увреждания в Западна Европа от 60-те години на ХХ век. 

В настоящия анализ се прави опит да се изясни същността на 
процеса медикализация с цел да се подпомогнат хората с 
увреждания, за да могат по-успешно да се противопоставят в 
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своето ежедневние на съвременните „мутации” на процеса и да 
избягват – доколкото това е възможно – негатвините последици 
от него. 

 

Дефиниране на понятието „медикализация” 

Медикализацията е термин, който широко навлиза в социалните 
науки през 60-те и 70-те години на ХХ век, благодарение на 
работите на Мишел Фуко (1993; 1994а; 1994б; 1996 и д.р.) и 
Ървинг Кенет Зола (ZZoollaa  11997722).  

Самото понятие „медикализация” има различни дефиниции.  

За Ъ. Зола то обозначава ппррооццеессъътт  ии  ппооссооккааттаа,,  ппоо  ккоояяттоо  
ммееддииццииннааттаа  ссее  ррааззппррооссттиирраа  ккъъмм  ии  ннааввллииззаа  вв  ннооввии  ссффееррии,,  ккооииттоо  

ппррееддввааррииттееллнноо  ннее  ссаа  ббииллии  ооппррееддееллееннии  ттааккаа,,  ччее  ддаа  ббъъддаатт  ччаасстт  оотт  
ссффееррааттаа  ннаа  ммееддииццииннааттаа  ((ZZoollaa  11997722))..    

Мишел Фуко – посветил голяма част от своята изследователска 
работа на ранната история на психиатрията, съдебната 
медицина и социалната хигиена, представя медицината като 
институция, способна да установява социалните норми и да 
контролира поведението на индивидите. В своите книги, статии 
и лекции от първата половина на 70-те години на ХХ век той 
описва медикализацията като „дългосрочен исторически процес 
на установяване на властта на лекарите над социалната 
реалност” (Михель 2009: 304; виж също: Фуко 2006; Sinding 2004 
и др.). 

На основата на други изследвания в сферата на хирургията, 
трансплантация на органи, анестезията и т.н., медикализацията 
се анализира и от Иван Илич. В своята култова книга 
„Медицинската Немезида” (Illich 1976) той говори за това, че 
съвременните лекари се грижат повече за своите 
професионални интереси, отколкото за здравето на пациентите, 
а самата медицина често нанася вреда на тези, които се 
надяват на нейната помощ (Михель 2009: 304; Illich 1976)  

ССппоорреедд  ддррууггии  ииззссллееддооввааттееллии  ззаа  ммеедикализация може да се 
говори тогава, когато не-медицинските проблеми предварително 
се дефинират и разглеждат като медицински такива, 



обикновено в контекстта на болестите или разстройствата 
(Conrad, Leiter 2004). 

Полската изследователка Магдалена Соколовска споменава, че 
създаден в САЩ, терминът „означава процес на експанзия, при 
който все повече и повече области от живота се подчиняват на 
юрисдикцията на медицината” (Sokolowska 1980; 1986: 224). 
Последиците от това са определянето на социалните проблеми с 
категориите на медицината и разглеждането на лечението като 
подходящ метод за действие. Тази експанзия се разпростира 
особено върху девиатното поведение. 

Интерес предизивква дефиницията на понятието 
„медикализация” на руския философ В. Лехциер, защото тя 
въвежда нов дискурс в тази проблематика. Според него 
медикализацията е „процес, в резултат на който човешкия 
живот започва да се разглежда предимно като проблем на 
съотношението болест и здраве, човекът започва да гледа на 
себе си като на пациент (к.м.-Б.И.), а човешкото тяло от 
раждането та чак до смъртта се превръща в обект на 
внимателен медицински контрол и регулиране”. Днес на 
медикалзиация са подложени ежедневието, детството, 
сексуалността, женското тяло, смъртта, нормите, страданието и 
т.н., с други думи медикализацията е „процес на патологизация 
на обществото, на производство на пациентско самосъзнание 
(к.м.-Б.И.)”. (Лехциер 2009: 22-23) Всъщност самата идентичност 
и личност на пациента е продукт на медикализация на 
страданието и това е вградено още от Толкът Парсънз в 
понятието „роля на болния” (Parsons 1951) – роля, която 
предполага и изисква от човека абсолютно самоотдаване на 
грижите (наблюдението) на лекаря и „институционалните 
структури на медицината”. Така се е формирал съвременния 
човек, тотално зависим от медицинското знание (Лехциер 2009: 
22-23), от невидимия диктат на медицинската институция. 
Достатъчно е само да се погледнат множеството правила и 
стандарти за медицински практики, за да се открие тази 
зависимост, легитимирана в и черз правните норми. Така днес 
сме изправени пред ситуация, в която – в резултат на 
пррииееммааннееттоо  ннаа  нняяккааккввоо  ппооввееддееннииее  ккааттоо  „„ббооллеесстт””  ии  ссъъооттввееттнноо  
ддееффииннииррааннееттоо  ннаа  ббооллеессттииттее  ккааттоо  ннеежжееллаанноо  ссъъссттоояяннииее,,  ввъъппррооссъътт,,  



ккооййттоо  ввъъззнниикквваа  ннее  ее  ддааллии  ииммааммее  ррааббооттаа  ссъъсс  ссппееццииффииччеенн  
ппррооббллеемм,,  аа  ккаакк  ии  ккооггаа  ((VVaaiinniioonnppääää  22000055)).. С други думи, днес 
медикализацията ии  ссттееппееннттаа  ннаа  ооббоожжааннииее  ннаа  ззддррааввееттоо  ппооссттааввяятт  
ччооввееккаа  вв  ссииттууаацциияя,,  ннааррееччееннаа  оотт  ММааййккъълл  ФФииццппааттрриикк  „„ттиирраанниияя  ннаа  
ззддррааввееттоо””  ((FFiittzzppaattrriicckk  22000011)).. Същевременно ситуации, които 
налагат използването на конкретни медико-рехабилитационни 
практики за поддържане на добро здраве и високо качество на 
живот, обусловено от здравето, например при хора с болестта на 
Бехтерев, се маргинализират и потискат на границата на 
изолацията и отхвърлянето. Става дума за нормите и правилата, 
свързани с достъпа до и времетраенето на медицинската 
рехабилитация при лица с болест на Бехтерев. 

И така, в процеса на медикализация могат да се отграничат 
няколко основни елемента: нахлуване на медицината в области, 
за и в които тя не е компетентна, подчиняване живота на 
хората на собствените си биоклинични критерии, легитимация 
на институцията медицина като институция за социален 
контрол, произовдство на пациентско самосъзнание, т.е. 
легитимация на властова доминация. 

 

Нива или равнища на медикализация 

Много изследователи са се опитвали да анализират причините, 
довели до възможността да възникне и да се развие 
медикалзиацията. Обяснението е търсено например във 
влиянието на множество социални фактори, които са 
поощрявали или провокирали медикализацията: например след 
Ренесанса в Европа религията постепенно започва да губи 
своите позиции – процес на секуларизация. Секуларизацията, в 
нейното социологическо разбиарне, както е известно, е процес 
на намаляване на ролята на религията в съзнанието на хората и 
живота на обществото, своеобразен преход от общество, 
регулирано предимно от религиозните традиции към светско 
обществено устройство на основата на рационалните норми; 
силната вяра в религията, в Бога, е изместена от вярата в 
науката, рационалността и прогресът.  

Нараства увереността и доверието във възможностите на 
експертите. Същевременно протичат процеси на обща 



хуманитаризация в западните общества. (Conrad 1992: 213). 
Успоредно с това нараства престижа и властта на медицинската 
професия – лекарят, смятан за експерт, все по-успешно започва 
да замества свещенника и знахаря. С развитието на науката и 
особено с индустриалната революция се поражда и затвърждава 
склоността да се използват технологични решения за проблемите 
(Conrad, Schneider 1980б, Conrad 1992) 

При по-внимателно вглеждане обаче, се оказва, че изясняването 
на влиянието на тези фактори вместо да обяснява по-скоро 
установява социалния контекст, в който медикализацията се 
поражда и развива. 

Така или иначе днес е ясно, че медикализацията протича на три 
равнища. 

1. Концептуално равнище 

ННаа  ккооннццееппттууааллнноо  ррааввнниищщее  ддооммииннааннттнноо  ззннааччееннииее  ииммаа  
ммееддииццииннссккааттаа  ии  ммееддииккоо--ииннссттииттууццииооннааллннааттаа  ттееррммииннооллооггиияя..  ТТуукк  
ттяя  ссее  ииззппооллззвваа,,  оотт  ееддннаа  ссттррааннаа,,  ззаа  ооппррееддеелляяннее,,  ккллаассииффииццииррааннее  ии  

ееттииккееттииррааннее  ннаа  ппррооббллееммаа,,  оотт  ддррууггаа  ссттррааннаа  ссее  ппррааввяятт  ооппииттии  ––  
ннаайй--ччеессттоо  ууссппеешшннии,,  ммееддииццииннссккииттее  ддееффииннииццииии  ддаа  ссее  ппррееввъъррннаатт  
ввъъвв  ввссееооббщщии  ((ввиижж..  VVaaiinniioonnppääää  22000055))..  ООссввеенн  ттоовваа  ооппррееддееллееннии  

ттееррммииннии,,  ддооррии  ннааччиинн  ннаа  ггооввооррееннее  ((ссккррииттаа  „„ввееррббааллннаа  
ккооллооннииззаацциияя””)),,  ссее  ииззппооллззвваатт  ззаа  ддееппееррссооннааллииззаацциияя  ннаа  ччооввееккаа,,  
ппрреевврръъщщааййккии  ггоо  вв  ппааццииееннтт,,  вв  ннооммеерр,,  вв  ккааттааллоожжннаа  ччаассттииццаа  оотт  

ммееддииццииннссккааттаа  ииннссттииттууцциияя..  ТТооччнноо  ттооззии  ппррооццеесс  ЖЖоорржж  ССииммеенноонн  ее  
ииззооббррааззиилл  ббллеессттяящщоо  вв  ппооввеессттттаа  ссии  „„ИИссттииннааттаа  ззаа  ББееббаа  ДДооннжж””::  
„„ДДааллии  ссаа  ввии  ннаайй--ххууббааввааттаа  ссттааяя,,  ннооммеерр  шшеесстт......  ТТааккаа  ччее  ззаа  ннаасс  ввииее  

ссттее  ггооссппооддиинн  ннооммеерр  шшеесстт......  ЗЗаащщооттоо  ннииккооггаа  ннее  ннааззооввааввааммее  
ббооллннииттее  ппоо  ииммее......  ЕЕттоо  ннааппррииммеерр  ннооммеерр  ттррии,,  ккооггооттоо  ииззппииссааххаа  
ввччеерраа,,  ллеежжаа  ттуукк  ммеессеецции  ннаарреедд,,  аа  ииммееттоо  ммуу  ттааккаа  ии  ннее  ннааууччиихх......””  

Пример за концептуална медикализация е превръщането на 
определени състояния в диагнози и в обект на медицинска 
намеса, са: алкохолизъм, стареене, неспособност за справяне с 
безпорядък, нередовна менструация и др. 

2. Институционално равнище 

ННаа  ииннссттииттууццииооннааллнноо  ррааввнниищщее  ооррггааннииззааццииииттее  ии//ииллии  
ииннссттииттууццииииттее  ммооггаатт  ддаа  ввъъззппррииееммаатт  ммееддииккоо--ккллииннииччнниияя  ппооддххоодд  



ппррии  ррааззггллеежжддааннее  ннаа  ддааддеенн  ссппееццииффииччеенн  ппррооббллеемм  ––  ннааппррииммеерр  
ннааззннааччааввааннее  ннаа  ррааббооттаа  ннаа  ллииццее  сс  уувврреежжддааннее,,  вв  ккооййттоо  

ооррггааннииззаацциияяттаа  ссее  ее  ссппееццииааллииззииррааллаа..  ИИ  ввссииччккоо  ттоовваа  ее  
ллееггииттииммиирраанноо  ччрреезз  ппррааввнноо--ннооррммааттииввннии  ссааннккццииии..  ННааппррииммеерр  ааккоо  
ччооввеекк  сс  ррееввммааттииччннаа  ббооллеесстт,,  ппррии  ккооггооттоо  ссаа  ннаассттъъппииллии  нняяккааккввии  
ооггррааннииччеенниияя  вв  ппооддввиижжннооссттттаа  ннаа  ттяяллооттоо  ((ввииддииммии  уувврреежжддаанниияя)),,  ссее  
яяввии  ннаа  ТТЕЕЛЛКК  ии  ппооллууччии  ооппррееддееллеенн  „„ппррооццееннтт  ттррааййнноо  ннааммааллееннаа  
ррааббооттооссппооссооббнноосстт””..  ППооллууччааввааннееттоо  ннаа  ттооззии  ппррооццееннтт  ее  ввъъззммоожжнноо  
ссааммоо  ии  ееддииннссттввеенноо  ннаа  ооссннооввааттаа  ннаа  ммееддииццииннссккаа  ттееррммииннооллооггиияя  ии  
ккррииттееррииии,,  ррееллееввааннттннии  вв  нняяккаакквваа  ссттееппеенн  сс  ррееааллнниияя  ллииччннооссттнноо--
ссооццииааллеенн  ппррооббллеемм..  РРааббооттооссппооссооббннооссттттаа  ннаа  ччооввееккаа  нняяммаа  ддаа  
ззааввииссии,,  ссппоорреедд  ллееккааррссккааттаа  ееккссппееррттииззаа,,  оотт  ввъъззрраассттттаа,,  ппооллаа,,  
ооббррааззооввааннииееттоо,,  ппррооффеессииооннааллннааттаа  ккввааллииффииккаацциияя,,  ууссллооввиияяттаа  ннаа  

ттрруудд  ии  ддрр..,,  аа  ссааммоо  ннаа  ооссннооввааттаа  ннаа  ммееддииккоо--ккллииннииччннии  ккррииттееррииии..  ИИ  
ввссииччккоо  ттоовваа  ее  ззааккррееппеенноо  сс  ппррааввннии  ннооррммии,,  ззааддъъллжжииттееллннии  ззаа  
ввссииччккии  ссооццииааллннии  ааккттььооррии  вв  ттооззии  ппррооццеесс..    

ППоо--ннааттааттъъкк,,  ввееддннъъжж  ииззддааддеенноо,,  ееккссппееррттнноо  рреешшееннииее  ннаа  ТТЕЕЛЛКК  ссее  

ппрреевврръъщщаа  вв  ссввооееооббррааззеенн  ммееддииццииннссккии  ееттииккеетт,,  „„ккллюючч””  ззаа  
ооттккллююччввааннее  ииллии  ззааккллююччввааннее  ннаа  ддооссттъъппаа  ддоо  ееддннии  ииллии  ддррууггии  
ссооццииааллннии  ууссллууггии  ии  ппрраавваа..  ТТооззии  ееттииккеетт  ннаайй--ччеессттоо  ннаассооччвваа  ччооввееккаа  

ккъъмм  ссффееррааттаа  ннаа  ссооццииааллннооттоо  ппооддппооммааггааннее,,  нноо  ннее  ии  ккъъмм  
ппррооффеессииооннааллннаа  ррееххааббииллииттаацциияя  ии  ттрруудд..  ВВ  ККооддееккссаа  ннаа  ттррууддаа  ссъъщщоо  
ииммаа  ннооррммии,,  ккооииттоо  ллееггииттииммиирраатт  ввллаассттттаа  ннаа  ммееддииццииннааттаа  ––  тт..ее..  

ппррооццеессаа  ннаа  ммееддииккааллззииаацциияя  ––  ккааттоо  ззааддъъллжжаавваатт  ррааббооттооддааттеелляя  ии  
ррааббооттннииккаа  ддаа  ссее  ппооддччиинняявваатт  ннее  ттооллккоовваа  ннаа  ппррааввииллааттаа  ннаа  ппааззаарраа  
ннаа  ттррууддаа,,  ккооллккооттоо  ннаа  ппррааввииллааттаа,,  ииззддииггннааттии  ии  ввннееддррееннии  ((ппрряяккоо  

ииллии  ккооссввеенноо,,  ввииддииммоо  ииллии  ннееввииддииммоо,,  ооссееззааееммоо  ииллии  ннее))  вв  
ссооццииааллнниияя  жжииввоотт  оотт  ммееддииццииннааттаа,,  ннаайй--ввееччее  вв  ееддннаа  оотт  ннаайй--
вваажжннииттее  ннееггооввии  ссффееррии  ––  ттррууддъътт..  

3. Интеракционно равнище 

На интеракционно равнище медикализиацията е част от 
интеракциите лекар – пациент. Това се случва, когато лекарят 
дефинира проблема като медицински, в процеса на което той 
реализира – съзнателно или не – властова доминация спрамо 
пациента, както и/или когато в контекста на тези интеракции 
се вгради т.нар. „култура на безразлчието”. Медикализацията на 
това равнище може да се осъществи и при разглеждане от 
страна на лекаря на някакъв социален проблем на пациента с 



медицинска трактовка или изцяло позовавайки се на медико-
клинични критери. 

Пример в това отношение може да бъде отново експертизата на 
трайната неработоспособност. По принцип работоспособността 
би трябвало винаги да се определя спрямо определена 
професия, конкретни условия на труд и конкретно работно 
място. Тогава работоспособността може да се приеме като 
функция на такива индивидуални характеристики, като 
възраст, образование, квалификация, професионален опит, 
функционални възможности на човека (респ. функционален 
дефиицит). Позоваването само на функционалните възможности 
на човека, дефинирани с медико-клинични критерии и 
заличаването на останлите характеристики, превръща 
експертизата на трайната работоспособност в механизъм за 
медикализация на живота на човека с увреждане, 
дискриминира го и може да доведе до социално изключване от 
редица социални сфери на живота.  

Самата терминология (медикализация на концептуално 
равнище) на медицинската експертиза на работоспособността – 
„процент трайно намалена работоспособност” представлява 
етикет, дори стигма за човека с увреждане и предполага 
използването на количествени критерии и твърде разтегливи и 
неподаващи се докрай на измерване критерии и норми, 
дефинирани от медицината като социална институция 
(медикализация на институционално ранвище). Загърбването на 
основни и социално значими предпоставки – (а) човек не е 
неработоспособен по принцип, а спрямо определен вид труд и 
работно място; (б) няма човек, който да е загубил изцяло 
способността си за някакъв вид труд; (в) (не)работоспособността 
на индивида зависи не толкова или поне не на първо място от 
неговите функционални възможности, а от реално създадените 
и съществуващи възможности в обществото хора с различни 
възможности и способности да се трудят – оказва съществено 
негативно влияние върху интеракциите между хорта с и без 
увреждания (медикализация на интеракционно равнище). 

От посочените примери се вижда, че медикализацията протича 
едновременно и на трите равнища. Това дава възможност все 
нови и нови сфери от живота на хората да се „подчиняват” на 



медицината – например взаимоотношенията между пияния 
съпруг и уморената съпруга или, което е още по-ярък пример, 
страхът от безработица (или състоянието на реална безработица) 
и безсънието: лекарят предписва таблетки за сън и игнорира 
тотално социалната ситуация. 

Вече бе отбелязано, че днес на медикализация са подложени 
множество състояния: раждане, смърт, безумие, алкохолизъм и 
склонност към употреба на наркотици, тютюнопушене, 
хомосексуализъм ((VVaaiinniioonnppääää  22000055)), жестоко отношение към 
децата и семейно насилие (Conrad, Schneider 1992: 280–286), 
натрапчив стремеж към пазаруване (Lee, Mysyk 2004), 
откриване на диагнозата „Дефицит във вниманието / 
Хиперактивен безпорядък” (ADHD), използване на препарата 
Ritalin от ученици, за да се контролира ADHD на децата (Singh 
2004), майчинство (Сасункевич 2009) и много други. 

Независимо от това как се гледа на медикализацията, днес се 
смята, че без нея – в дефиниционен смисъл, медицинският 
социален контрол или медицината като институт за социален 
контрол, може и губи до голяма степен своята легитимност и е 
доста по-трудно да бъде постигнат. 

 

Медицината като институт за социален контрол 

Под социален контрол на медицината се разбира най-общо пътя, 
по който медицината като социална институция осигурява 
привързаността към или спазването на доминиращите в дадено 
общество социални норми, като в този процес се използват 
предимно медицински средства с цел да се минимизира, 
отстрани или нормализира някакво ненормативното поведение. 
Според Конрад и Шнайдер понятието „медицински социален 
контрол” имплицитно съдържа в себе си възприемането на 
медицинската перспектива като доминираща при определянето 
на даден феномен (Conrad, Schneider 1980а: 242). Според 
двамата изследователи за медицината, като иинститут за 
социален контрол може да се говори в случаите, когато: 

- медицинските аспекти на даден проблем и техните решения 
заемат господстващо, доминиращо положение, т.е. намаляват 



или заличават всички други възможни начини за разбирането 
и/или решаването на този проблем; 

- е налице професионална лекарска намеса, чрез медицинско 
лечение, в социални проблеми, които не са присъщи като обект 
и предмет на интервенция на медицинските научни 
дисциплини; 

- целта на тези интервенции е завръщането на „болните”, на 
„пациентите” към изпълнението на присъщите за тяхната 
житейска и социална ситуация социални роли, или активиране 
и подпомагане на процеса на адаптация към изпълнението на 
нови роли, или правейки техните състояния по-удобни (Conrad, 
Schneider 1980а: 242). 

Социалният контрол на медицината се реализира от 
медицинската професия – т.е. от лекарите, чийто действия са 
легитимирани от обществото и се подпомага от различни форми 
и средства на медицинските технологии. Съвременната 
фармация също подкрепя и съдейства за осъществяването на 
този контрол. Трябва да се има предвид, че развитието на 
техниките и политиките на медицинския социален контрол е 
въможно да предхожда медикализацията на даден проблем. В 
отделни случаи медикализацията на даден проблем може да 
предшества медицинския социален контрол. (Conrad 1992) 

Според Конрад и Шнайдер съществуват четири форми на 
медицински социален контрол. 

� медицинска технология (включително фармация) – 
особено подходящ пример за подобен род социален 
контрол, е политиката за достъп на хората с ревматични 
заболявания до т.нар. „биологични лекарства” 
(имуносупресори); 

� медицинско сътрудничество – става дума за 
сътрудничество между лекарите като единствени 
доставчици на информация за здравето, като те често 
влизат в ролята на „gate caper”, т.е. „вратар”, които 
решават какво и колко информация да бъде предоставена 

� медицинска идеология – пътят, по който се налага т.нар. 
биомеханичен модел в съвременната медицина. Това, 
според изследователите най-често се прави поради 



натрупаните социални и идеологически ползи. Крайните 
форми на медикализация, коснтруирани от медицинската 
идеология, са свързани с развитието на споменатото вече 
пациентско самосъзнание, когато в мислите на човека 
започва да доминират усещанията и емоциите, породени 
от болестта на даден орган. Човекът започва да се 
възприема предимно като човек с болно сърце, болни 
бъбреци, болен черен дроб... и т.н. И накрая 

� медицинско наблюдение – една от най-ефективните 
медико-социални технологии за реализация на 
медицинския социален контрол. 

Критиката и критичното отношение към медикалзиацията и 
социалния контрол на медицината съвсем не трябва да се 
възприема като тотално отричане на медицината и 
заклеймяване на лекарите и техния труд. По-скоро трябва да се 
разглежда като част от процесите на демедикализация на 
живота – процес, в който активни участници са много лекари. 

 

Реалните позиции на медикалзиацията в съвременните 
общества 

Интересно е, че тези силни, остри критики срещу 
медикализацията, които – по думите на Д. Михел (2009) „макар 
и да предизвикали огромна вълна от подражание” все пак не са 
успели да заемат господстващи позиции. Малко по-късно става 
ясно, че самата медикализация – както всяко друго социално 
явление и процес, е породила и своята противоположна 
тенденция: демедикализацията.  

Това, което днес е изключително важно да се разбере и да се 
осъзнае както от лекарите, така и от хората с различни 
заболявания, е че съвременното общество е изцяло пропито със 
съзнанието за ценността на здравето и живот без болести, т.е. от 
„„ттиирраанниияя  ннаа  ззддррааввееттоо””..  УУссппоорреедднноо  сс  ттоовваа  ддннеешшннооттоо  ооббщщеессттввоо  ее  
„„ооббщщеессттввоо  ннаа  ррееммииссиияяттаа””  ((FFrraannkk  11999977)),,  ккооееттоо  ооззннааччаавваа,,  ччее  
„„ссъъввррееммееннннооттоо  ооббщщеессттввоо  оотт  гглл..тт..  ннаа  ееввооллююцциияяттаа  ннаа  ппааттооллооггиияяттаа  ее  
ддооссттииггннааллоо  ддоо  ттааккоовваа  ссъъссттоояяннииее,,  ппррии  ккооееттоо  ббллааггооддааррееннииее  ннаа  

ппррооггрреессаа  ннаа  ммееддииццииннааттаа  ггррааннииццииттее  ммеежжддуу  ббооллеессттттаа  ии  ззддррааввееттоо  
ффааккттииччеессккии  ссаа  ррааззрруушшееннии,,  ттааккаа  ччее  ооббииччааййннааттаа  ддииххооттооммииччннаа  



ффооррммууллииррооввккаа  ннаа  ззддррааввееттоо  ккааттоо  ннооррммаа  ии  ббооллеессттттаа  ккааттоо  
ооттккллооннееннииее  оотт  ннооррммааттаа  ссаа  ппооссттааввееннии  ппоодд  ввъъппрроосс””  ((ЛЛееххццииеерр  22001100::  

118899))..  

ППррии  ттааккъъвв  ооббщщ  ссооццииааллеенн  ффоонн  ии  ссооццииааллеенн  ккооннттеекксстт  ннииккаакк  ннее  
ииззннееннааддвваа  ффааккттаа,,  ччее  много от функциите на социалния контрол 
върху живота и здравето в края на ХХ век са били иззети от 
медиците и са попаднали в ръцете на политиците, журналистите 
и кoмпаните, произвеждащи спортни стоки, средства за лична 
хигиена и други стоки за здравето (Burnham 2005: 6–93).  

Медикализацията е една от основните теми на съвременните 
изследвнаия в сферата на медицината. Но въпреки радикалните 
позиции на Мишел Фуко и Айвън Илич в тази посока, все пак тя 
постепенно отстъпва на заден план. Големият проблем днес е не 
толкова, или не само въпросът за установяването на 
медицинския контрол, колкото изучаването на медицината като 
част от една далеч по-широка социална система. Днес е ясно, че 
медицината няма този всеобхватен контрол над обществото, 
който е мислен при изследването на процесите на 
медикализацията. По-важно е да се изследва медикализацията и 
медицинския контрол като социални технологии и политики за 
създаване на пациентско самосъзнание, а оттук и 
подчиняването  на хората-пациенти на властта на политиците и 
фармацевтичните корпорации, както и целенасоченото 
поддържане и задълбочаване на социалните неравенства, 
свързани със здравеопазването. 

 

Заключителни бележки 

Проблемът с медикализацията и социалния контрол на 
медицината в България е актуален, макар и да е тотално 
загърбен от социалните науки.  

Здравната реформа в България беше инициирана, 
организирана и проведена от лекарското съсловие в името на 
това съсловие Това породи най-малко два проблема: (а) 
защитата на интересите на лекарското съсловие е нормативно 
закрепена и (б) от здравната реформа бяха „изключени” 

                                                           

3 Цитат по: Михель 2009: 304. 



основните потребители на здравни услуги – пациентите. „По 
закон здравните заведения са търговски дружества, а лекарите 
– еднолични търговци” (Тонева 2009: 308-309). С други думи, 
медикализацията на живота и социалния контрол на 
медицината се промениха и бяха прикрити зад пазарни 
механизми, което задълбочи негативните последци от тези 
явления. Всички тези процеси – с малки изключения (Тонева 
2009: 308-309) – останаха почти незабелязани от социалните 
науки. 

Всъщност медикализацията – независимо от нейните форми на 
проявление, както и медицината като институция на социален 
контрол, са процеси и ялвения в съвременното общество на 
ремисията, които превръщат въпроса за ролята на пациента в 
приниципен въпрос. 

Още Фуко, в своята работа „Раждане на клиниката” (1994б) 
обръща внимание върху това, че съвременната медицина е 
загубила своята способност да слуша пациента, като вместо това 
е изработила методи за „обективно” наблюдение върху 
протичането на хода на болестта в неговото тяло. Спред Фуко, 
говорещия пациент е заменен с безмълвно тяло, с труп, а самата 
медицина от „слушаща” се превърнала в „наблюдаваща” (Фуко 
1994б: 154–224; виж също Михель 2009: 305-306]. 

В „обществото на ремисията”, за което говори А. Франк, болният 
като субект също трудно се открива, независимо, че той е един 
от основните социални актьори в процеса на здравеопазването, 
обектът и субектът в името на който и заради който съществува 
(или би трябвало да съществува) медицината. Така възниква 
необходимостта от „завръщане на пациента” – не само в 
социалните науки, но и най-вече в самата медицината, 
необходимостта от продължаване и задълбочаване на процесите 
на демедикализация и хуманизация на медицината.  

Една от важните и много интересни социални технологии за 
демедикализация и намаляване силата на социалния контрол на 
медицината, както и за провеждане на различни философски, 
социологически, антропологически и др. изследвания, е т.нар. 
наративна медицина (Лехциер 2012). Защото именно наративът 
е универсалния начин за представяне и придаване на смисъл на 



личния опит, а от тук и за ограничаване на медикализацията и 
социалния контрол на медицината. Днес все по-често се говори 
за „наративно бъдеще на медицината”, за наративно 
здравеопазване (Narrative Health Care). „Наративната медицина 
е призвана да бъде съществено корегиращо допълнение към 
биомедицината, към всякакви обективистки, безлични, 
стандартизирани формати на взаимодействие на пациента с 
медицинските институции”, казва В. Лехциер (2012: 8), 
следователно може да се очаква, че тя ще бъде и сериозен 
коректив на медикализацията на живота и социалния контрол 
на медицината. 
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