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Напредването на модерната медицина и постиженията
на съвременните технологии доведоха до бързо нарастване
на продължителността на човешкия живот и до постепенното хронифициране на заболяванията. От специфична харизма,
достъпна за малцината постигнали чудото на дълголетието
старейшини, старостта се превърна в типичен геронтологичен
проблем, който изисква предварително планиране и експертно управление. От върховно изпитание „на живот и смърт“, което е в състояние да взриви „от вътре“ биографията на всеки
един от нас, болестта1 се редуцира до редовни посещения на
специалисти по график, явяващи се интегрална част от календара на всеки грижещ се за себе си човек. Вместо изравняващ
природен фактор болестта все повече става въпрос за възможен достъп до (качествено и навременно) лечение.
Отместването на линията на смърт та откри множество нови пространства за грижата, която се професионализира и разбира се – бюрократизира. Рутинизирането на
процеса по предоставяне на подкрепа доведе до раж дането
на социалните услуги като важна част от инструментите за
постигане на идеала за социалната държава – идеал, обявен
в преамбюла на българската Конституция. В това отношение, макар и определено закъснял, но все пак показателен
за настъпващите процеси, е обнародваният на 22.03.2019 г.
и влязъл в сила на 01.07.2020 г. Закон за социалните услуги
(ЗСУ). С него беше стабилизиран речник от множество понятия, свързани с грижата, сред които: „подкрепа в домашна
среда“, „подкрепа в общност та“, „подкрепа за придобиване
1
Като част от нашата „недовършеност“ като родени биологични същества. Вж. Хабермас, Ю. 2004. Бъдещето на човешката природа. София: издателство „Идея“, с. 46.

9

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

НОВИЯТ ЩАБ НА УПРАВЛЕНИЕ:
ГРИЖАТА И НЕЙНАТА РУТИНА

10

на трудови умения“, „дневна грижа“, „резидентна грижа“, „заместваща грижа“, „специализирана подкрепа за разбиране
на информацията и избор на услуга“, „услуги, които се предоставят мобилно“. Някои от тези термини, и преди приемането на ЗСУ, се скитаха (немили-недраги) заедно със своите
легални дефиниции в различни нормативни ак тове, които
се опитваха да обхванат един или друг аспект от многоизмерност та на грижата като меж дучовешко взаимодействие,
проникнало дълбоко в социалната тъкан.
Усложняването на подкрепата на хората с увреждания
или с невъзможност за самообслужване чрез извеждането
ѝ от частното пространство на семейството и от емоционалните мотиви на близостта наложи нейното трансформиране.
Държавата и експертите на здравния мениджмънт станаха
новите чиновници на грижата, които предлагат унифицирани
пътеки и утвърдени стандарти, по които да се движи траекторията на всяка социална подкрепа. Законодателното „опитомяване“ на грижата, включително чрез кодифицирането на
минимални изисквания и канонизирането на добри практики, доведе до нейното охладняване, но и до превръщането
ѝ в официозен контрапункт на закона на градската джунгла:
„Оправяй се сам!“. Ако перифразираме Макс Вебер2, харизматичната жизненост на подкрепата, която един човек може да
окаже на друг в рамките на едно силно личностно ориентирано отношение, се опредмети до процедура и набор от техники, приложими в отношенията между субекти с гарантирани
права. Легализирането на грижата имаше за цел именно да
осигури устойчивост и предвидимост на предлаганата подкрепа. В щаба на управлението беше разкрита нова квартира.
Значително по-прецизното настройване на фокуса върху маргиналното в обществото – там, където грижата среща
2

Вж. Вебер, М. 2019. Социология на господството. София: Рива, с. 372.

3
Образът на Другия и отправяните от него етични предизвикателства са обект на
научно изс ледване в Маринова, Е. (съст.) 2020. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст). Велико Търново: Фабер. Именно пред лицето на
Другия най-силно се усеща „непоносимата тишина на отговорност та“, вж. Бауман, З.
2001. Постмодерната етика. София: Лик, с. 111, как то и Левинас, Е. 2000. Тоталност
и безкрайност. София: УИ „Св. Климент Охридски“, Център ACCS, с. 26.
4
Нещо повече, следва да се отчитат и новите транс хуманистични програми, сбъдването на които би преобърнало понятието за човешка уязвимост, а с това – и на свързаните с нея концепции за грижа. Така грижата може да се отдалечи от прак тиките на
лечение и да се доближи до усърдието на подобренията. Вж. например Фери, Л. 2017.
Транс хуманитарната революция. Как техномедицината и юбиризацията на света
ще променят коренно живота ни. София: ИК Колибри, с. 11.
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своето основно предизвикателство, доведе до „раждането“
на цяла върволица от нови „лица“ на Другия3: „деца с трайни
увреждания“, „пълнолетни лица с трайни увреждания“, „възрастни хора в надтрудоспособна възраст“, „лица в невъзможност за самообслужване“, „лица с агресивно и проблемно
поведение“, „лица с потребност от постоянно медицинско
наблюдение и медицинска грижа“, „лица, които полагат грижи за пълнолетни лица“, „бездомни лица“. Отново източникът
на тези „лица“ беше Законът за социалните услуги и по-точно неговите Допълнителни разпоредби. В щаба на управление в новите професионални пространства на грижата бяха
включени „асистенти“, „доброволци“, „лица, които управляват
дейността по предоставяне на услугата“, както и множество
други социални работници със собствен „код на честта“ и с
фактически гарантиран достъп до специфично служебно
(по)знание, което е в състояние да блокира дори и най-силното желание за получаването на необходима, но (за съжаление) „нерегламентирана“ от закона социална подкрепа.
Обещанията на науката и утвърж даването на новото
съсловие на чиновниците на грижата4 поставиха множество
въпроси относно нейното съществуване не само като опит,
но и като политики. Взаимно ухажващите се понятия за увреж дане и грижа се проблематизираха в момента, в който те

12

трябваха да излязат и да експериментират със своите значения извън Дома, който остана частно и поради това често
ирационално пространство. Грижите трябваше да оцелеят
извън домакинството дори и когато след производството
им „отвън“ биваха обратно инжек тирани в Дома. Процесите на деинституционализиране оказваха съпротива срещу
наложилите се през социализма стратегии за масово производство на подкрепа в панелни болнични стаи. Фабриките за
социални услуги бяха разквартирувани по адресите на своите нови-стари потребители. „Новото“ всъщност не бяха толкова хората, а качеството им на потребители. Така правата
направиха поредния си опит „да спасят света“, като дебютираха в пространствата на грижата. Това ги направи не само
по-видими, но и по-нюансирани, като (изведнъж) значение
придобиха техният пол, възраст, социално обкръжение.
Здравето изгуби от своята спонтанност за сметка на конституирането си като обществено и лично благо, като ресурс
на Системата, която трябва да спре „да убива“. Протестите на
майките и мълчанието на бащите, дори и да са несполучливо
клише на като че ли верни стереотипи, успяха да превърнат
увреждането в част от публичността. Инвалидните колички
пред неспособните да ги приютят сгради с Не-универсален
дизайн, в които въпреки всичко политиката продължава да
кове своя (злобо)дневен ред, се превърнаха в символ на едно общество, в което подкрепата ще пресъхне преди реките от настъпващия климатичен апокалипсис. Докато Европа
разсъждаваше върху рисковете и ползите от Зелената сделка, България се озърташе как да върже бюджета на дневния
патронаж, изоставен в ръцете на отделните общини. Разликата във времето се оказа политически значима. Българското общество откри медийни и политически анклави, в които
говоренето за грижата убеди политиците, че идеята за под-

5
Вж. Сандел, М. 2017. Какво не могат да купят парите. Моралните граници на пазара. София: Изток-Запад, с. 36.
6
Вж. Хабермас, Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. София: УИ
„Св. Климент Охридски“ и Център за изс ледване на демокрацията, с. 97–98, как то и
Хабермас, Ю. 1999. Три нормативни модела на демокрацията, във: Философия на езика и социална теория. София: Лик, с. 233–236.
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крепа на по-слабите притежава потенциал за капитализиране на успешен партиен популизъм. Много от неправителствените организации, акумулирали недоволството и исканията
на хората от покрайнините на народното здраве, посрещнаха
новите социални закони с доза надежда, но и с нестихващ реализъм, подхранван от контрапротести на „консерваторите“
на детските грижи. Издигнатите плакати, искащи обратно децата от приелите ги приемни семейства, поставиха под въпрос моралната легитимност на професионалната грижа, защото, както посочва Майкъл Сандел … „парите корумпират“5.
Има ли обаче алтернатива? Особено когато грижата
за себе си се е превърнала в обратната страна на правата
на пациента. Не е ли „промоцията на здраве“ всъщност едно предупреждение, че клиничните пътеки свършват в задънени улици, след като пациентът бъде изписан за домашно
лечение? Желанието за здраве звучи все повече и като послание за полагане на собствени грижи. Държавният бюджет
на грижите, подобно на всеки друг бюджет, е ограничен и
налага избор на определени приоритети, а с тях – и провеждането на различни форми на неизбежна дискриминация.
Прилагането на определени разлики е основният въпрос,
с обосноваването на който се занимават социалните политики. Грижата, когато някога е била семейно дело, става въпрос не само на лично, но и на слу жебно усърдие. Новата
публичност на увреж дането е надеж дата, че в резултат от
воденето на обществени дискусии от онзи тип, който Юрген
Хабермас6 би харесал, героичните лични наративи могат да

14

се превърнат в траек тории, по които ще се осъществи нормализирането на държавно осигурените грижи.
В настоящия сборник са включени 17 текста, които оглеж дат грижата от различни перспек тиви и търсят измеренията на нейната еволюция в съвременното българско
общество7. Разделени в пет раздела, те предлагат трансдисциплинарен подход към проблемите, свързани с увреж дането и старостта. На страниците на тази книга болест та и
близките се срещат с интервютата и институциите, а здравословният начин на живот си партнира с деменцията като
главни герои в един свят, наситен с научни „разкази“. Без да
се преповтаря съдържанието на сборника, което само по себе си е достатъчно красноречиво за неговия предметен обхват, можем да дадем обещанието, че изследваните въпроси
разкриват съвременните пространства на грижата в една
голяма част от нейните преображения. Обединени са усилията на едни от най-изтъкнатите учени, чието трудолюбие и
ангажираност към проблематиката са отвъд чиновническия
утилитаризъм, харак терен за всяка уважаваща себе си социална държава. Удоволствието от четенето оставаме на вас,
защото грижата започва със знание, продължава с действие,
но винаги е преследвана от несигурност та на любовта – понятие, което няма място в законите, но е дълбоко приютено
от човешката душа.
Приятно четене!
доц. д. н. Стоян Ставру
Лазаровден, 2021 г.
7
За въпросите, свързани с етичните и правни граници на съвременните медицински
грижи, вж. Кънева, В., Ст. Ставру. 2015. Етичните и правни граници на съвременните
медицински грижи. София: УИ „Св. Климент Охридски“.
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ГРИЖА ЗА ЖИВОТ С УВРЕЖДАНЕ
И АЛТЕРНАТИВЕН СОЦИАЛЕН ТАЙМИНГ1
Галина Гончарова
Резюме: Статията се фокусира върху различни съдържания и артикулации на биографичното време в процеса на грижа за хора с увреждания, стъпвайки върху 35 интервюта и 9 фокус-групи с майки на
деца с увреж дания, проведени в периода 2017–2018 г. Разглеж дат се
водещи концепции в полето на изс ледванията на жизнения цикъл и
медицинската социология относно овладяването на кризите и трансформациите, които настъпват след получаването на диагнозата и
в хода на адаптацията към загубата на хоризонт за благополучие
и „развитие“ в общност та/обществото. Основната теза, е че специфичната динамика на грижата за живот с увреж дане налага конструирането и следването на един алтернативен социален тайминг и
оригинални „културни житейски протоколи“, което еманципира и
овластява участниците в грижата, как то и носи силен критичен потенциал по отношение на различни идеологически рамки и социални и исторически контексти на „нормалността“.
Ключови думи: грижа за живот с увреж дане, траек тория на страданието, биографично време, социален тайминг, културни житейски
протоколи

Извън социалните графици
Алармата на часовника звъни рано сутрин и до обяд
вече си изпил две кафета, но не излизаш за работа. Времето все не ти стига, вършиш по няколко неща едновременно,
физически си изтощен, но никъде не се водиш на заплата.
Познаваш сума ти лекари и терапевти, обикалял си купища
1
Настоящата статия е резултат от изс ледване на авторката в рамките на проект „Поколенчески модели за справяне с житейски кризи: биографични, социални и институционални дискурси“, финансиран от Фонд „Научни изс ледвания“ към МОН, с базова организация Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
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болници и рехабилитационни центрове и въобще здравни
институции, но според медицинският ти картон си клинично
здрав. От много години не си ходил на почивка, но не го намираш за странно. Имаш ясна концепция за бъдещето си, но
тя не те изпълва с приятно вълнение. Все още търсиш отговори на някои болезнени въпроси в миналото, но като цяло
равносметката на успехите и провалите, която непрекъснато си правиш, вече не те потиска толкова силно.
Алармата на часовника звъни и трябва бързо да се
приведеш в ред, защото времето няма да стигне за всички ти ангажименти. На 40 години си и още не можеш да се
нарадваш на лекциите и упражненията в университета.
Със сигурност ще закъснееш за първите, защото въпреки
че бусчето на центъра ще дойде по изк лючение по-късно,
синът ти/дъщеря ти още не е облечен/а. Веднага след последната лекция имаш час за фризьор и хукваш към срещата
на организацията, в която членуваш – днес ще ви провеждат важно обучение по европейска програма, а и трябва
да измис лите оригинални постери/плакати за протестите,
които все някога трябва да направят пробив. Отгоре на
всичко имаш да правиш още сувенири за наближаващия
празник – ще останат за през нощта. Дните са прекалено
кратки. Вече не си първа младост и дългогодишната умора
си казва думата, а има толкова много неща, които искаш да
свършиш и преживееш.
Приблизително така може да се типизират и обобщят
във фикционален режим (артикулациите на) важни сегменти
от биографичния опит на неформално грижещи се за хора с
увреж дания в България. Те насочват вниманието към едно
управление на личните времеви ресурси и хоризонти, което влиза в конфликт или сериозно се разминава със съвременни публични графици, социални очаквания за личност-
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но или професионално развитие и с образцовите жизнени
траек тории. Неслучайно периодът след първия сблъсък с
проявленията и диагнозата на болестното състояние се разпознава от изследователи и лаици като криза, фрустрация и
„излизане от ритъм“ – от ритъма на обществото на ак тивните, адекватните и трудоспособните. Но макар и често да се
наблюдава социална изолация, това не предполага влизане
в аисторичен режим. Точно обратното – обществените промени и поколенческите динамики се усещат болезнено, доколкото много често катализират различни дефицити и липси – на финансова стабилност, на възможности за работа, на
добро медицинско обслужване, на социална солидарност
и подкрепа и т. н. В не по-малка степен реак туализираното
или инерцията на традиционни и общоприети ценностни
нагласи към здравето и болест та предопределят стратегиите за успешното посрещане на „специфичните“ нуж ди и потребности на „увредените“.
Как се преживява и управлява времето в рамките на
неформалната грижа за хора с увреж дания в конкретна социална и културна-историческа ситуация и по-специално в
съвременна България? Как се адаптират или преформулират харак терните протоколи и графици на тази грижа към
действащите нормативни образци на работното всекидневие, дневния ред на националните институции и житейския/
жизнения цикъл? Доколко тя разчита или се съпротивлява
на един алтернативен тайминг на личностното развитие и
семейното благополучие, който о(без)властява по непредвидим и сложен начин как то хората с увреж дания, така и
подкрепящите ги близки?
В търсене на отговор на тези въпроси настоящата статия стъпва върху 35 биографични интервюта и 9 фокус-групи с родители и близки на хора с увреж дания, проведени в

Бъдещето като негативен хоризонт на опита
В изс ледванията на грижата проблемът за времевия
хоризонт на увреж дането се разгръща най-вече във връзка с получаването и приемането на по-тежки диагнози от
родителите и близките. Напълно утвърдила се и добила
популярност и в България е концепцията за траура по из2
Наред с родителите, във фокус-групите участват и детегледачи, психолози, социални работници, представители на неправителствени организации, как то и грижещите
се за хора с тежки и хронични заболявания. Всички родители и участници в групите
са анонимизирани.
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периода 2017–2018 г. във Варна, Пловдив, Плевен, Ловеч и
София2.
На преден план се извеж дат трудностите и предизвикателства, които срещат респондентите в адаптирането на
индивидуалните жизнени проек ти и организации на всекидневието, от една страна, към потребностите на децата/хората с увреж дания, и, от друга – към „социалните часовници“
(Neugarten, 1968; Neugarten, 1968) и „социални графици на
жизнения цикъл“ (Elder 1994). Представят са три случая, показателни за трансформациите в биографичните траек тории
и темпорална идентичност на респондентите в процеса на
въпросната адаптация. Те са разгледани на пресечната точка на различни подходи към ситуацията на увреж дането в
полето на социалните науки, фиксиращи оригинални модалности на биографичното време на грижата: схващането за
траура по изгубеното бъдеще на детето (Emde & Brown 1978;
Schut, Stroebe, van den Bout, & М. Terheggen 2001; Barnett,
Clements, Kaplan-Estrin & Fialka 2003), понятието за траек тория на болест та/страданието (Strauss & Glaser 1970; Corbin,
Glaser, Maines & Suczek 1984; Riemann & Schutz), концепцията за културните житейски протоколи (Berntsen & Bohn 2009;
Buchmann 1989) и др.
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губеното бъдеще на детето със сериозни физически или
когнитивни затруднения3 – болезненото осъзнаване и
приемане на фак та, че дъщерята или синът няма да се научат да говорят, четат или пишат, ще имат постоянна нужда от помощ за най-прости действия, няма да имат добро
образование, няма да имат семейство или стабилна професия/професионална реализация и т. н. (Blacher 1984;
Marvin & Pianta 1996; Allred & Hancock 2012). Макар и не
винаги да извеж дат на преден план изк лючителност та на
преживяната тревога, скръб или отчаяние, респондентите почти обсесивно се впускат в сравнения и разсъж дения
по отношение на ограниченото развитие на способностите и тесния обсег на възможностите, които се наблюдават
при увредените деца:
Отгледах го от ей такава мъничко… но то е на 15 години и
още учим азбуката. Ходихме на лекар – сърцето му казаха
че е добре, сега изследваме за щитовидната жлеза…Найнапред детето тръгна в масовото училище – там ни беше
грешката … След първи клас го преместихме в помощното
училище, тръгна добре и какво му стана в пубертета – дали
заради многото упойки … Страх го е… но сега спря да говори.
3
Например сайтът на АВА Център за деца с ау тизъм е една от многото елек тронни платформи, на която може да се прочете за „процеса на скърбене“, при който
„родителите тъгуват по перфек тното си дете“, https://www.pokajimikak.bg/2020/03/21/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B8%D1%82%D0%B5/.
Като цяло концепцията се представя не толкова през изс ледвания на живота с
увреж дане, колкото през известния психологически модел на Елизабет Кюблер-Рос
за пет те етапа на скърбене при сблъсък със смърт та: отричане, договаряне, гняв,
депресия, приемане (Kübler-Ross 1969). Част от респондентите споделят, че често
слушат за него от специалисти и го възпроизвеж дат по един или друг начин. Така
Станимира (родена 1983 г., от Варна, грижи се за дъщеря със спина бифида, домакиня) коментира следното: „Ами, те го водят, този етап на приемането, тези пет фази аз
съм ги забравила, но казват, че може да са като спирала, в смисъл, докато приемеш,
може да вървиш меж ду първа и четвърта още много пъти.“

(Силвена, 72-годишна, родена 1945 г., от Плевен,
грижи се за внучка с леко умствено изоставане,
пенсионер, готвачка, касиер и домакинка)
Тя основни неща за децата не може, като започнем например
от цветовете – тя не може да ги различава и като тригодишно дете. Не прави разлика между хубаво и лошо, нали. Може да се смее, ако пред нея стане пожар. Не разпознава сезони,
цифри, букви. Колко сме работили и вкъщи страшно много и в
Карин дом, каквото са ни възлагали, но нищо.
(Цветана, родена 1962 г., от Варна, грижи се за
дъщеря с умерено умствено изоставане, домакиня,
педагогическо образование, личен асистент)
И тогава видимо започна да изостава от връстниците си и
някъде може би към четири-пет години мен ми стана ясно –
започнах да осъзнавам, че той няма никога да бъде като другите деца. Може би мен тогава да приема това нещо ми беше
доста тежък период, защото имах приятелки с деца на неговата възраст и почнах да страня от тях, защото отиваш и
виждаш децата, какво правят другите и на тебе ти е ясно,
че твоето никога няма да го направи, каквито и старания да
правиш, каквито и терапии да провеждаш, каквото и да му
дадеш – той видимо започна да изостава.
(Деница, родена 1974, от Варна, грижи се за син
с хидроцефалия, член на Сдружение Семеен
център – Мария, изработва сувенири и подаръци,
завършила социален мениджмънт)

Как то се разчита в интервютата, траурът не е единствено кризисен момент или етап с начална точка получаването на диагнозата. Той може да бъде трайно състояние –
„хронична скръб“ и неотменна референциална рамка на
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То можеше да говори и спря да говори, сега е на три думи…
„мама“, баба“ и това е…

22

адаптирането към всекидневната реалност на увреж дането (Olshansky 1962; Teel, 1991; Bruce 2000; Burke, Eakes &
Hainsworth 1999). Траурът устойчиво съпътства извънредните усилия да се впише увреж дането в социалните и културните параметри на нормалност та/нормалната биография.
Последната се разбира като нормативна темпоралност и
поколенчески зададена идентичност. Тя е постъпателното
постигане на съответствие с възрастови определени образци и образователни степени – на три години да се различават цветовете и/или да се научи азбуката с/при встъпването
в масовото училище. Но също така тя е съизмеримост и синхроност на житейския опит на връстниците – на приятелките и децата на една и съща възраст. Така Глен Елдър, един от
най-известните и ключови автори за теорията на жизнения
цикъл, изрично подчертава, че в жизнените истории се засрещат социалното и историческото време – „последователното моделиране и конфигуриране на социалните роли“ се
съотнася към „историческата поместеност“ и принадлежноста към определена кохорта (Elder 1975: 171).
Изоставането се явява в своя не толкова биологичен
зададен, колкото същностно социален смисъл – да не можеш да правиш това, „каквото правят другите“ и да се проваляш въпреки „старанията“ в обърнатия, застинал свят на
едно абортирано и лишено от общностен модус време, в което твоето дете „никога няма да бъде…“. Това нежелано отдалечаване от нормалност та или изпадане от поколенческата темпоралност обрича в еднаква степен на стигматизация
и социална изолация и увредените, и грижещите се за тях,
които съгласно споделеното в интервютата траят от няколко
до двайсет години. И как то децата напускат масовите училища, отказват да говорят и да различават добро и зло, така и
майките се отдръпват от познати и близки и изгубват спо-

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

23

собност та да предават на общоприет морален език своята
травматична история. Не само Деница „страни“ от връстничките си. Почти всички респондентки прекарват дълги години изолирани в домовете си, губят партньори и приятели,
от теглят се от професионалното поприще или започнато
образование и като цяло се чувстват изк лючени от обществото. Не на последно място нормалност та се обвързва тясно с „нормалното“, обичайното всекидневие. „Изоставането“
е обща съдба, която създава илюзията за едно лишено от
динамика и екзистенциални пориви настояще, като атакува наложилото през/с модерност та разграничение меж ду
свободно време и работно всекидневие. В продължение на
15 години за Силвена и внучката ѝ азбуката е на дневен ред.
На Деница са необходими почти същите години, за да си
намери подходяща работа и събере смелост да започне
нова връзка след раздялата със съпруга си. Както изрично
подчертават респондентките, грижата е вменявана (отвън
и отвътре), неотменна, нескончаема, 24-часова и не рядко банализираща и принизяваща всяка по-висока екзегеза
на сблъсъка с увреж дането. Сутрешният тоалет, храненето,
местенето на количката, терапиите и т. н. поглъщат целия
ден, а не рядко и нощта. Когато има допълнителни здравословни проблеми те налагат още по-строга организация на
домакинството и личното пространство – внимателно калкулиране на помощта и подкрепата – било то финансова или
чисто логистична и на възможностите за почивка/отдих/забавление като ходене на кафе, пътуване и др., защото „няма
на кого да го оставиш“, „никой не ти е длъжен“ и „той/тя има
само теб“ и т. н.
В пълна симетрия децата рядко общуват пълноценно с
някой друг освен с майката или терапевта, не могат да играят без условности с връстниците си, не могат да избират с
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кого и как да прекарват свободното си време, могат да останат безкрайни часове в стаята си или в най-добрия случай да
изминат пътя меж ду дома и рехабилитационните/дневните
центрове. Част от респондентките вярват, че именно стриктно спазваният от тях свръхнатоварен график от дейности,
изискващи как то физическа сила (за пренасяне на количка,
например), така и психическа устойчивост, и то в затвореното пространство на дома, в съчетание с други неизбежни ангажименти като ходене на ТЕЛК, осигуряване на транспорт,
обяснения с (ресурсни) учители и родители, им създават
усещането за „пълен застой“, „монотонност“, „безвремие“,
което неразличимо се смества с чувството за изоставеност,
зависимост и обреченост. Това на пръв поглед парадоксално и силно емоционално изживяване едновременно на извънредност та и ру тината на съществуването в ситуацията
на увреж дането слага своя отпечатък и върху стремежа за
догонване или удържане на нормалност до степен, в която грижата започва да се мисли в негативни термини – като
ограбваща и изпразваща от ценностни съдържания/основания жизнения цикъл. Така една от участничките във фокусгрупа във Варна (17.08.2017 г.) лаконично обобщава: „На мен
ми идва в повече да гледам едно бебе цял живот“. В сходен
дух в разговора се разкриват мисли за самоубийство и се артикулира пълната загуба на идентичностни ориентири и на
референтна рамка за бъдещето.
Години си изследвам и слушам, така, истории. Такива мисли,
защото това са моменти, в които ти се чувстваш без перспектива. Животът ти няма смисъл. Няма смисъл. Е, тези
опорни пилони на нормалния човешки живот ги няма.
Да, ти ще имаш дете, той ще завърши, ще стане абитуриент, ще се ожени, ще си роди дете, ще имаш внуци – ти ги нямаш тези неща. И казваш за какво живея аз?

P1: Оставям всичко и заминавам. Просто заминавам.
P2: При млад любовник в различна страна.
P3: На Малдивите, нали?!
Извън самотните или споделени мечтания майките нито посягат на живота си, нито бягат на прекрасен остров.
Те пият антидепресанти, понасят непрекъснато провали и
разочарования и като цяло вписват увреж дането във всеки
сегмент и отсечка от своя жизнен проект – от първите часове на един обичаен ден до „последния час“. В интервютата
непрекъснато се „предизвестява“ смърт та и изниква питането: „Какво ще се случи с него или с нея, след като мен няма
да ме има?“. От една страна, то може да мобилизира определени ресурси и „полезни действия“ – извоюване или закупуване на наследствено жилище за увреденото дете, фокусиране върху постигането на самостоятелност, внимателно
следене на здравния статус (несвързан с увреж дането), но,
от друга, то може да поддържа идеята и преживяването за
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Подобен ламентационен и ритуализиращ се с годините автонаратив на справянето с увреж дането не изк лючва
въобразяването на абсурдни бягства от сложното всекидневие, които в чисто психологически план преработват травмата от приемането на диагнозата, но могат и да атакуват и
дестабилизират дори първоначално безусловно следвания
морален императив на грижата. Отнетото бъдеще се завръща във фантазмени и гротескови форми, които чертаят
дистанции дори спрямо интериоризирани ролеви модели
като този на отдадената на семейството и майчинството жена. В коментираната фокус група всеобщо одобрение и веселие предизвиква размяната на реплики меж ду няколко респондентки относно преодоляването на трудните моменти:
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симбиотичното цяло/тяло на грижещия се и получаващия
грижи, което де-еманципира и лишава от действеност и двете страни, поставяйки на прицел дори непредвидимост та и
индивидуалната отличителност/собственост на/над смъртта. В повечето фокус групи майките си пожелават и дори се
молят синът/дъщерята да си отидат преди тях, за да не изпитат лишения, страдания и лошо отношение (от „чуж ди хора“).
Така оплакването на бъдещето в даден момент се превръща
в единствен и в някакъв смисъл желан и приемлив модус на
настоящето. То засяга и времето преди раж дането и диагнозата – в периода на бременност та и в генетичните карти на
предшествениците се откриват упътвания и обяснения за
появата на определен синдром и страдание, които могат да
предизвикат чувство за вина или гняв или да освободят от
отговорност, но могат и да капсулират (в) утопично и безвъзвратно изгубения свят на „големите надежди“.
Винаги се връщаш назад, винаги си мислиш как не е трябвало
да стане, защо така и т. н.
Ами преди всичко беше като един нормален живот, в който
сме нямали проблеми, после всичко се промени, поради начина, по който хората ни погледнаха през новия ни етикет.
(Александра, родена 1985 г., от Варна, грижи се за
син с ау тизъм, арт-терапевт)

От въображаемите бягства от свръхнатоваренето откъм банални действия всекидневие до „предизвестяването
на смърт та“ на увреж дането респондентите неминуемо се
разминават и даже конфронтират с това, което изследванията на жизнения цикъл дефинират като „социалния тайминг“ –
„честотата, продължителност та и последователност та на
социалните роли, със съответните очаквания и вярвания за
тях, базирани върху възраст та“ (Elder 1994: 6). Нещо повече,

Траекторията на страданието и
културните житейски протоколи
Равносметката, припомнена в интервютата, потвърж дава концепцията за траура, доколкото кореспондира и
се засича с едно от централните понятия на биографичния
анализ – „траек торията на болест та и страданието“. Въведено от Анселм Строс, за да прецизира различните аспек ти и
фази на протичането и овладяването на хроничното заболяване или увреж дане по протежението на жизнения цикъл
в социалното пространство на/меж ду дома и институциите
(Strauss & Glaser, 1970; Corbin & Strauss, 1985), то намира широка употреба и в медицинската социология (Conrad & Mike),
в това число и в изследванията на формалната и неформалната грижа (вж. напр. Docherty & Reid 2009; Hodapp 2007;
Johnson 2000]; Kjær & Siren 2020).
Метафората от заглавието на известната книга на Строс
в съавторство с Джулиет Корбин от 1988 г., в която потенциалът на понятието се верифицира през архив/терен от
60 интервюта със семейни двойки, въвлечени в „схватка
с болест та“ – Несвършваща грижа и работа. Управление на
хроничната болест в дома, прекрасно може да послу жи за
илюстрация и обобщение на представените по-горе реакции, действия и рефлексии на майките в контекста на преживяваната като алтернативна на тази на връстниците или на
„нормалните“ темпоралност на увреж дането. Още повече,
че американските социолози поставят особен акцент върху
динамиката на емоциите и емоционалните преходи, съпът-
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те са намират в режим на непрекъсната жизнена равносметка, който емоционално маркира и „архивира“ всяка загуба
на личностен потенциал, социално признание и уют в отношенията с другите.
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стващи адаптирането към хроничните здравословни проблеми, в това число фрустрацията, обезверяването, чувството
за вина и др. Според тях траек торията предполага конфликт
с установените модели на организация на психологическата
и прак тическа работа как то на болния, така и на близките
и на медицинските експерти и е неотделима от дисрупциите (маркирани с емоциите) във „веригата от биографични
представи за тялото“. Стъпвайки върху Строс и говорейки
вече за траек тория на страданието, Риман и Шютце (1992) ще
се приближат към концепцията за траура, като се фокусират
се върху преобръщането на представите за бъдещето и мобилизацията на реинтепретации на жизнения цикъл и житейската история, водеща до предефиниране на отношенията с „другите, групите, социалните светове и самия себе си“
(Riemann & Schütze 1992: 338). Едно от преките доказателство за влиятелност та и продук тивност та на подобен подход е
последователното му интегриране в съвременните изследвания на/върху живота с увреж дане. В това отношение е емблематична полската школа, която по думите на социолога
Якоб Ниедбалски от обзорната му статия върху проучвания
на представители от школата (Niedbalski 2020), обединява
педагози, психолози и социолози около темата за „маргинализацията на родителите вътре в самите тях“, отк лючена
с (не) приемането на диагнозата и персистиращата или нарастващата с годините тревожност за сложното бъдеще/бъдещо развитие на децата. Той резюмира различни стратегии
за справяне с „другост та“, „ирационалност та“, „дисфункционалност та“ и т. н. на увреж дането, които по-скоро фиксират,
отколкото премахват траек торията на страданията и поддържат една „нестабилна стабилност“. Тук ще се спра малко
по-подробно върху нея, доколкото тя стъпва върху теренно
изследване с твърде сходни параметри с лежащото в осно-
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вата на настоящия текст – 35 полу-струк турирани интервюта
с родители на деца с когнитивни увреж дания, проведени в
периода 2017–2019 г.
И за българските, и за полските респонденти еднакво
трудни се оказват периодите на детството и юношеството.
Първият – заради „тоталното реорганизиране на всеки аспект на живота“ – от затварянето в дома до почасовото разпределение на най-баналните и естествени дейности като хранене, обличане и т. н., вторият – заради изправянето
пред нови предизвикателства, свързани с израстването и
встъпването в биологична зрялост – по-голямата тежест на
тялото, изискваща помощ и голяма физическа сила, повишената нуж да от социализация и комуникация, завършването
на училище и др. И в двата случая се коментират липсата
на достатъчно социални услуги и на подкрепа от страна на
роднини, приятели и институции, недостатъчната толерантност и неразбиране към ситуацията на увреж дането в обществото и др. Мрачното и дори невъзможно бъдеще на децата след смърт та също се явява обединяваща тематизация.
Полските майки, подобно на българските, искат децата да си
спестят мъките на съществуването без родителска подкрепа
и проиграват вината и срама от увреж дането напред и назад
във времето: „Вече като че ли съм наясно за всичко, но го
има този елемент на несигурност, усещането, че си можел да
направиш нещо повече или че не правиш нещо, защото не
можеш, защото не си способен“ (Niedbalski 2020: 111).
Не на последно място, независимо дали се артикулират по линия на преодоляването или на оставането в кризата, причинена от сблъсъка с увреж дането, в не малка част
от случаите, полаганите усилия и влаганите ресурси не носят удовлетворение, не маркират достойното преминаване
през изпитанията на живота, а точно обратното – обознача-
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ват „застиването“ на участниците в грижата в невъзможните и социално невалидни роли на вечния родител и вечното
дете.
Животът ти се върти изцяло около това дете. Каквото и
да речеш да правиш, всичко минава през ангажиментите ти
към него. Където и да те извикат да свършиш работа, ти
първо мислиш през това време къде да го заведеш, дали ще
има възможност пък да отидеш с него и т. н. Вързан си изцяло
за това дете.
(Теодора, 30-годишна, грижи се за син
с тежък ау тизъм и епилепсия, социален работник,
Плевен, 25.04.2018 г.)

Приведените примери ясно указват, че траек торията
на страданието предполага ново и различно интегриране на
сегментите и връзките меж ду интимния и социалния опит,
нова генеалогия и хронология на житейските събития, което носи заплахата от де-автономизация и обезвластяване
на полагащия и получаващия грижи. За Строс и Корбин тя
е резултат от „сложни съотнасяния меж ду образите на телесност та, представите за себе си и биографичното време“
(Corbin & Strauss 1987: 253). Ако дадем концептуално преимущество на последното и разширим понятието за социален
тайминг, ще видим майките и децата като един вид принудени да следват специфични „асоциални часовници“, отброяващи главно трудностите и провалите, рисковете и неспособностите, пределните липси и уязвимости.
За нас проблемът е след като ние, ето тия дето ни гледате
на по два крака, тръгнем вече на четири, или вече на количка,
или вече деменция ни хване или не знам какво, какво правим?
(Фокус-група 1 от 17.08.2017 г.)

(Теодора)

Колкото и убедителна изглеж да на пръв поглед, постановката за асоциалния тайминг на увреж дането (най-малкото
защото се възпроизвеж да и от самите респонденти) рискува
да сведе ситуацията на грижата за увреж дането единствено до универсални и безвъпросни диспозиции на „нормалност та“ и „нормалното развитие“. Колкото и да си приличат
в страданието българските и полските родители, колкото и
да регистрират „дефицити“, „отк лонения“ и „изоставания“
спрямо определени възрастови норми или грешки в работата на социалните институции, те не изхож дат от един и
същи биографичен, политически или културен контекст на
действие на въпросните норми и грешки. Наблюдават се отчетливи разлики, например в отрефлек тирането на морални корек тиви и стереотипизации на увреж дането. Докато не
малка част от полските респонденти демонстрират доверие
и разчитат за помощ „на другите институции, на другите хора
и Бог“ (Niedbalski 2020: 104), при българските семейството и
родът са от определящо значение. Докато първите водят поскоро индивидуални битки със стигматизиращите нагласи и
клишета – говорят открито за увреж дането, отказват съчувствие и помощ, не крият децата си вкъщи и вървят с тях по
улиците с гордо вдигната глава, то вторите се организират в
колек тивни протести с лозунги, обозначаващи маргинална-
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Много е страшно. Аз изпитвам голям ужас да отида някъде,
искам да вляза някъде да напазарувам, а той не желае. В магазин за дрехи, което не е от интерес за него, той няма да влезе, седи отвън. Ти представяш ли си да влезеш, да си харесаш
нещо, да мериш, а детето ти да е отвън? Това няма как да се
случи, не мога да си го представя, затова съм започнала да
пазарувам само от Интернет, защото не можеш като нормална жена да отидеш на шопинг.
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та им и в определен смисъл пасивна позиция в обществото
като „Системата ни убива!“ и т. н. Макар и понятието за траек тория на страданието имплицитно да включва социални
очаквания и нормативности и да предполага конкретното
им описание, то не отчита в достатъчна степен културната
инвариативност и историчност (на травматичните преживявания) на „отк лоненията“. Неслучайно в психологическите,
социологическите или антропологичните рефлексии върху
„социалния тайминг“ или „социалните часовници“ устойчиво място намира проблемът за „културния житейски протокол“ или за „културно споделените нагласи за отмерването
на жизнените събития в един идеализиран цикъл на живота“, който се предава през поколенията, в образцови наративи и в точно определени културни общности. Все повече
в съвременните изследвания се поставя акцент върху множественост та на културните протоколи и продук тивност та
на разграничението меж ду схващанията за това как трябва
и как може да бъде изживян животът. Това предполага, че
една биографична траек тория, в това число на страданието,
в еднаква степен може да бъде повлияна от дадени исторически обусловени нормативни темпоралности и да ги оспори и преформулира по нестандартен начин. Ако приложим
подобно разбиране към грижата за живота с увреж дане и
се върнем към сравнението меж ду българските и полските
респонденти, то можем да разграничим три различни „културни житейски протокола“, свързани с оценностяването на
телесно/биологично видимите различия и промени, с разбирането на „изоставането“ в експертни и институционални
термини и с представите за развитието в/на общност та или
обществото, които задават (не) сходствата в интерпретативните схеми на определени събитийности на грижата. Първият от тези протоколи кодира това, което известният ак тивист
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на хората с увреж дания Том Шекспир, цитирайки Ървинг Зола, дефинира като „жив“ и „универсален опит за човечността“ и мисли през „взаимодействието меж ду индивидуалните
тела и социалната среда на увреж дането“ (Shakespeare 2006:
201–203). В няколко поне свои публикации той признава, че
разбира защо минувачи проявяват „естествено любопитство“ и „зяпат“ по улиците хора с много малък ръст (той страда
от ахондроплазия, харак теризираща се с дефицит на растежния хормон), как то и защо децата, повлияни от приказни сюжети, намират „джуджетата“ за очарователни (Shakespeare,
2006a: 63; 2014b: 85). По същия начин Деница от Варна установява почти дорефлексивно – докато гледа игрите на децата на приятелките ѝ в градинките, че нейният син никога
няма да бъде като другите. Вън от съмнение е, че тук работят устойчиви и базисни за повечето култури периодизации
на майчинството и израстването, които са обвързани с биологичните ритми на социалното производство – от продължителност та на бременност та до продължителност та на
грижата за потомството и утвърж даването на неговата самостоятелност. Въз основа на тях се развиват и модерните
възрастови норми – годините, на които трябва да тръгнем
на училище, да създадем семейство, да започнем или да се
от теглим от работа и т. н. Съответно различни социологически, антропологически и културно-исторически трудове
ги дефинират като „културни възрастови граници“ (cultural
age deadlines) или като „възрастови граници за постигане на
житейски цели“ (goal deadlines) (Settersen & Hagestad 1996a;
Settersten & Hagestad 1996b; Heckhausen 1999). За да се
постигне по-широко разбиране на емоционалното преживяване и прак тическото овладяване на „изоставането“, силно евристично се явява и разграничението меж ду „квантови
норми“ – отнасящи се до вида и числото на събитията, които
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трябва или не трябва да се преживеят като раж дане на дете
или развод и „секвенционални норми“ – отнасящи се до последователност та на събитията в жизненото време – например раж дането на дете да се предшества от сключване на
брак или от осигуряване на стабилни доходи (Boonstra, Bras
& Derks 2014: 10).
Вторият от разглеж даните протоколи е в много поголяма степен исторически ситуиран или конструиран в
границите на даден културен ареал или регион. Така и полските, и българските респонденти изпитват влиянието на
наложилия се в Европа от втората половина на XIX век нататък медицински модел на увреж дането, който най-общо се
отличава със „свеж дането на хората до пасивни обек ти на
терапевтични интервенции от страна на експертите“ (Младенов 2010). За тях диагнозата и лекарската експертиза не
просто надграж дат видимата реалност на различието, а предоставят дискурс, с който да я изговарят. Повечето от тях не
поставят под въпрос надзора или опеката на медицинските институции и авторитети – рехабилитациите, терапиите,
специалните училища и учители, които трябва да поведат
битката с „когнитивните дефицити“, с „ау тистичните прояви“,
с „регреса“ и т. н.
На сходни „честоти“ работи и последният, но не по
значение, протокол, но той се отличава с най-голяма вариативност и съхранява локалните значения и конкретни идеологически/политически рамкирания на социалния опит.
И полските, и българските респонденти възпроизвеж дат
патерналистки нагласи – майката, която организира домакинското всекидневие на грижата, и бащата, който трябва
да работи навън и да подсигурява финансите, създаването на семейство и отглеж дането на здрави деца като оптимално бъдеще, болест та като родово прок лятие и др., но

Пренастройването vs. сверяването
на „социалните часовници“
Историите на българските респонденти безспорно осигуряват благодатен терен за отговор на по-горните въпроси,
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доколкото в двете страни секуларизацията се разгръща с
различни темпове – католицизмът и католическата църква продължават да имат силни позиции в Полша, докато в
България православието по-скоро съществува на ниво ритуална празничност и почит към наследството на предците,
религиозните интерпретации в единия случай се явяват, а в
другия не инструмент за адаптиране към ситуацията на увреж дането. По същия начин силното противопоставяне на
стигматизиращите и маргинализиращите прак тики на индивидуално равнище при полските респонденти подсказва
една развита граж данска култура на съпротивата, а при българските – липсата на такава. Така прослову тите протести на
майки на деца с увреж дания от последните години у нас демонстрираха колкото потенциал за социална солидарност и
мобилизация, толкова и за фрагментации и политизации на
битките срещу статуквото. В контраст протестът на полските
майки от април-май 2018 г. не понесе никакви разцепвания
и разединения.
Могат ли да се „редак тират“ културните житейски протоколи и увреж дането да бъде „изведено“ от траек торията
на страданието? Възможен ли е алтернативен тайминг на
процеса на грижа, който да освободи участниците в него от
императивното морално действие на културните образци,
без да ги обрича на ескейпистки маршру ти и асоциализиращи прак тики? Кога започва и кога свършва достойният живот с увреж дане и кои са неговите най-важни променливи
и константи?
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но преди да се спрем на тях ще припомним един скандален
казус с лечение на дете с увреж дане в Америка от най-близкото минало, стимулирал множество биоетически дискусии
в национален и световен мащаб, така, как то е представен и
анализиран от американската професорка по феминистки
изследвания Алисън Кейфър в книга от 2013 г. (Kafer 2013:
47–68).
Детето – Ашли X е момиче, родено в Сиатъл през 1997 г.,
на което скоро след раж дането лекари поставят диагнозата „статична енцефалопатия“. Съгласно тяхното експертно
становище Ашли ще остане до края на живота си на когнитивното и невробиологично ниво на няколкомесечно бебе
и никога няма да може да седи и говори. С оглед на фак та,
че ще наедрее с влизането в пубертета и съответно ще бъде
трудна за пренасяне, как то и че ще трябва да понася дискомфорта от менструалния цикъл и тежест та на женския бюст,
по идея и настояване на родителите лекарите предприемат
серия от интервенции, за да ѝ спестят неминуемите страдания и последици от увреж дането. Така Ашли е подложена
на своебразна терапия „за спиране на растежа“, включваща
прием на високи дози естроген, хистерек томия, отстраняване на пъпките на гърдите и апендек томия.
В поредица от интервюта и изказвания, в това число
качени на блог, специално създаден, за да промотират терапията, родителите популяризират термина „ангели на възглавници“ за родените с тежки увреж дания, приковани към
леглата си, на които трябва да се помогне да запазят физическия облик, съответстващ на генетично зададената им, автентична и изк лючителна невинност и детскост, като така да
им се гарантират позитивни емоции и възможно най-добрата грижа. Благодарение на съхранения малък ръст и тегло те
лесно ще бъдат придвижвани в пространството на дома, ще
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могат да споделят всички приятни мигове на семейството и
ще имат редкия шанс да се радват в пълнота, без проблемите на съзряването, на любовта на своите близки.
Меж ду множеството етически дилеми и противоречия, които ак тивира случаят, Алисън Кейфър обръща специално внимание на въобразяването на увреж дането като
социална асинхрония. В решението на родителите тя открива „цик лична темпорална логика“ на интерпретирането
на определени нормативни представи за развитието, която
можем на свой ред да обобщим по следния начин: Заради
„статичната енцефалопатия“ Ашли не може премине през
най-важните стадии на живота – „да си намери работа, да
създаде романтични връзки и въобще да стане „възрастна“. Подобно на „идиотите“ от XIX век тя е пред-определена (от лекарите и медицинските показания) да остане вечно дете с бебешки ум, в легнало положение и глава върху
възглавницата – извън времето, затова тялото ѝ, което
не съответства на това крайно детско състояние, трябва
да бъде темпорално обезличено – лишено и спасено от
опасностите, носени от зрелост та, от гравитационната тежест и непредсказуемост на сексуалност та/женственост та
(Kafer 2013: 53–56).
Как то показах по-горе, доверяването и следването на
утвърдените социални графици на развитието дик тува в сериозна степен и стратегиите на българските респонденти
за справяне със ситуацията на увреж дането, разбира се, без
да завърши със смущаващи със своята радикалност и смелост (решения за) лечения. Достатъчно е да си припомним
желанието синовете или дъщерите да си отидат преди родителите, за да остане ненакърнено симбиотичното тяло/
цяло на майката и детето. Но привидно парадоксално, именно последователните проигравания на тази цик лична логи-
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ка в определен момент взривяват моралните стереотипи и
интериоризации на негативните значения на „изоставането“
от връстниците и „нормалните“. В това отношение са особено емблематични случаите на Цветанка, Галя и Доротея,
при които грижата смислово се центрира около „напредъка“
или „вървенето напред с другите деца“, „догонването на календарната възраст“ и съхраняването на „секундите живот“
пред лицето на смъртта.
Цветомира, родена през 1947 г., се грижи за син – Мартин със средно умствено изоставане. Въпреки че е завършила предучилищна педагогика, тя никога не е работила, защото съпругът ѝ изцяло отказва да ѝ помага за каквото и да
било под претекст, че изкарва парите за семейството. Цветомира е член на пловдивската родителска организация „Паралелен свят“. Едно от взетите най-важни решения в живота,
което е силов смислов център на нейния разказ, е отказът да
запише Мартин в помощно училище. Той учи най-напред в
„нормално“ начално училище, а по-късно и в гимназия. Това
му коства изк лючителни усилия – по думите ѝ – стрес, безсъние и напрежение, но тя е убедена в правотата на избора си
и има своите сериозни аргументи:
Аз разбирам и всички други деца, обичам много и нашите деца, не само Мартин, но аз приемам всичко за мойто дете само да не изостава, само за да върви напред; не исках да бъде
с тези деца, с които ще върви назад, а с тези, с нормалните
деца, дето се казва, да бъде сред тях, да взима пример от тях,
примерът е много важно нещо…

Галя Койчева4, родена през 1971 г., се грижи за син –
Иво с ДЦП и понастоящем е дипломиран психолог и магистър по здравен мениджмънт, като влиза в университета
4
Галя Койчева е единствената майка, пожелала изрично да остане с истинското
си име.

Всичко, което правя с него, е да се държа все едно той е здрав,
това също ни е била една препоръка от хората, с които съм
се срещала – че трябва да се държим с тях като със здрави
хора, да изискваме, да ги ангажираме и да гоним горе-долу нещата от календарната им възраст, да ги ангажираме.

Димана, родена 1973 г., се грижи за дъщеря – Вики с
тежка ДЦП, епилепсия, микроцефалия и „дълбоко умствено
изоставане“. Разведена е и на документи е домакиня, но е
изк лючително ак тивна в обществен план, като с лекота е извоювала издръжка за Вики от бившия си съпруг. Винаги е готова да се бори за правата на децата с увреж дания, членува
в различни неправителствени организации и е инициатор и
участник в множество протести. Не крие, че е правила три
опита за самоубийство, но и че е изпитала „невероятни емоции“ около грижата. Тя не може и не иска да забрави дори и
един миг от безкрайните тежки нощи, прекарани буквално в
свестяване и спасяване на Вики:
Част от проблема е, че тя е много спастична от самото
ДЦП. Като стане възпалението на синусите и с извинение

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

39

чак на 40-годишна възраст, когато осъзнава, че ако не започне „да работи върху себе си, няма да е полезна и за детето“. За разлика от Цветомира тя усеща цялостна подкрепа от
страна на съпруга, но смята, че мъжете по-трудно приемат
необратимост та на увреж дането и затова се концентрират
в работата си. Тя се определя като извънредно амбициозна майка и вярва, че многобройните терапии, които са преминали заедно с Иво, са дали резултат – от упражнения за
вертикализиране и прохож дане в рехабилитационните центрове, наследени от социалистическия период, през зоотерапията, до артерапиите в дневните центрове. За нея водещ
е следният модел на отношение и поведение спрямо увреждането:
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повръща през нос, през уста, като направи спастиката вече,
губи кислород. И в тоя момент трябва да реагираш, треперейки, да намериш решение да я спасиш, защото животът ѝ е
в твоите ръце. Нито имаш време за Бърза помощ, или за доктор, или за приятел да ти помогне. Нямаш време да реагираш за абсолютно нищо. Единственото нещо – да я забърша,
за да мога, нали, да ѝ пръсна малко вода в устата, ако може да
поеме. Духаш в лицето, за да ѝ влезе малко кислород в мозъка
и просто трябва да действаш адекватно. Много пъти съм го
казвала, да, голяма част от хората не си дават сметка, че
ние се налага да сме двайсет специалиста с двайсет виртуални дипломи. Не за всички родители, малко сме тези. Повечето са се оставили на течението, което е жалко. Но насила
няма как да дадеш. Можеш да правиш най-доброто и да показваш примера… Да не забравяме, че тоя живот е един миг,
една секунда го казвам аз, и че сме тленни. Голяма част от
хората го забравят и мислят, че ще живеят 200, 300, 500 години, ама няма такъв вариант. Та да знаят, че сме временно
на тоя свят, и да са по-човеци към нас.

Макар за Цветомира, Галя и Димана осигуряването на
телесното, материално и социалното добруване на детето да
е абсолютен императив, удържането на който мобилизира
всички физически и психически ресурси, все пак всяка една
от тях конструира и съ-измерва по различен и оригинален
начин биографичните темпоралности на живота със и без
увреж дане съобразно тежест та на хроничните състояния.
Цветомира отчита времето, необходимо на Мартин, за да
тръгне и „да върви напред с другите деца“, Галя посвещава
почти цялата си младост на прохож дането на Иво. Димана
отброява всяка „секунда живот“. В същото време и трите
подобно на много други респонденти понасят търпеливо
„естественото любопитство“ към различните и го понасят
дори в най-уродливите му форми – в интервютата се припомнят и оправдават „вторачвания“ на улицата, обиди от

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

41

учители и експерти, изоставяния от страна на близки и роднини. И трите работят в най-пряк смисъл с всевъзможни медикализирани версии на „изоставането“ – събират диагнози
и експертни мнения, усвояват медицинска терминология,
обикалят болници и институции. Не на последно място те
извършват своя 24-часов труд в тягата и инерцията на патерналистки образци – не поставят под въпрос социалната
и професионалната реализация на мъжа, привилегироват
семейството, дори когато го няма (Цветомира и съпругът ѝ
имат отделни статии и занимания, но тя изцяло зависи от
неговата финансова подкрепа) и най-вече приемат и „практикуват“ майчинството като най-висша морална ценност.
Парадоксално обаче, в процеса на напасване към публичните санкции върху управлението на жизненото време те успяват да заживеят в символно пространство – в „паралелен
свят“ (как то се казва пловдивската родителска организация)
със собствен календар и хронологическа система, в което тялото и умът не функционират и не се променят в асинхронен
ритъм. Подобно на родителите на Ашли, в своите стратегии
за справяне със синдроми и необратими състояния, как то и
в стремежа си за създаване на подходяща среда за развитие (било то семейна или обществена), те често се опитват
да ограничат на максимум последствията от увреж дането и
да го подчинят едновременно на възрастовите норми и на
личните проекции на успеха и щастието. Така Цветомира неотк лонно държи ръката на Мартин, за да се научи да пише,
докато констатира, че изпада в паника, защото „не може да
запомня“. Галя Койчева докарва до плач сина си и близките
с упражнения, които очаква да му помогнат да догони календарната възраст и пренася любовта си към животните
в терапевтирането на „изоставането“. Димана предизвиква
изумлението на близки и познати, като записва 5-годишната
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почти неподвижна Вики на детска градина и прави два рождени дни пред блока, защото „трябва да покажеш на детето
и на останалите деца как ти приемаш детето си“. За да бъдат
на висотата на подобни изк лючителни жизнени задачи, в периода на младост та си трите жертват съпру жеска и приятелска близост, лични интереси, планове за социална реализация и др., понасяйки солидарно със своите деца в периода
на младост та си маргинализацията, стигматизацията и дееманципацията. Но цялото това инвестиране в „развитието“
и доброто бъдеще „наравно с връстниците“ не изк лючва, а
точно обратното – акушира най-различни реинтепретации
на „възрастовите граници за постигане на житейски цели“.
Самите деца също интервенират в полето на действие на
културните протоколи. Иво променя всекидневието на баща
си, приобщавайки го към компютърните игри и екшън филми, а това на майка си – с импровизирани дискотеки в стаята
му с българска музика. Вики с плача си кара Димана да остави всичко и да чете приказки или да слуша гръцка музика.
Променят се и маркиранията на повратните точки в живота.
Като цяло не само за Цветомира, Галя и Димана, но и за повечето респонденти децата „се очовечават“ не когато прохож дат или написват първата си буква, а когато се научават
да лъжат, да получават каквото искат, да търсят и изпитват
удоволствие от това „да правят сами неща“ и др. В синхрон
с тях не малка част от майките напускат затвореното пространство на дома, записват децата в дневни центрове и създават или стават членове на сдру жения.
Накрая въпросното пренастройване на социалните
часовници отваря пространство за критика към доминиращите и ак туалните социални, институционални и политически дискурси на живота с увреж дането. Както родителите
на Ашли, така и респондентите в своята претенция за пъл-
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на отговорност и контрол върху грижата за увредените са
водени най-малкото от егоцентрични подбуди. Поемането
на различните видове помощ и подкрепа от семейството е
до голяма степен по принуда – и в Америка, и в България
качествените социални услуги са (финансово) достъпни за
ограничен брой потребители, възрастните хора с увреждания нямат гарантирано бъдеще в защитена среда, заплащането на формалната немедицинска грижа (например на
астистенти, болногледачи, социални работници) е твърде
ниско и др. Затова част от майките избират да не работят
и да се посветят единствено на добруването на своите деца, други си намират работа в социалния сек тор, а трети се
включват в коментираните по-горе протести. Единици като
Галя Койчева успяват да „сътворят“ и да съвместят няколко
подобни, вълнуващи във всяко отношение „сценария“, два
от които неслучайно бяха използвани за отправна точка на
анализа в настоящата статия.
Тези „сценарии“ или „редак тирани“ културни житейски
протоколи демонстрират как конфронтирането с „възрастовите норми“ в процесите на рационализиране и наративизиране на грижата за хора с увреж дания разгръща силен
критичен потенциал как то към патерналистките и медакализираните версии на биосоциалното развитие, така и към техните глобални, регионални или локални контексти. Срещата
с телесното и когнитивно различие и уязвимост помага да
се очертаят асиметрии и асинхронии меж ду биографиите на
„нормалните“ и „увредените“, които задават един алтернативен тайминг на достойния живот и (при) дават нови значения
на универсалния опит на човечност та и на управлението на
времето.
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НРАВИ, НАРАТИВИ И МОРАЛ:
КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ СОЦИАЛНИ И ПАЦИЕНТСКИ
НАРАТИВИ В ГРИЖАТА ЗА ОНКОБОЛНИТЕ
Александра Трайкова
Резюме: Тази статия1 представлява опит да бъдат извлечени поуки за
медицинската етика от постиженията на две свързани дисциплини –
медицинската социология и медицинската културология, съответно в лицата на Артър Франк и Джаки Стейси. Сравнителният анализ
меж ду под ходите на двамата утвърдени учени към един и същ обект
на изс ледване (а именно собствения им опит с раковите заболявания) води до изненадващи изводи за отношението към болните в
клиничния контекст и извън него: негативните стереотипи за определени категории болести са в състояние да повлияят как то върху
качеството на предоставяната медицинска грижа, така и върху нагласите на обществото към болните (в частност онкоболните).
Ключови думи: етика, нравствени харак теристики, социални роли,
личност, наратив, негативни стереотипи, стигма, заболявания, медицина, медицинска етика

Личният наратив е понятие от област та на литературната теория и критика, което постепенно прониква в дисциплини като психологията, етнографията, социологията,
феноменологията на медицината и изследванията на „инвалидност та“ (англ. ез. disability studies). Той представлява
необходимо условие за възможност та една личност да поддържа кохерентна представа за себе си и ролята си в общно1
Статията представлява преведен, редак тиран и разширен откъс от док торската ми дисертация на тема Optimizing hybridism: a critique of naturalist, normativist and
phenomenological accounts of disease in the philosophy of medicine, защитена на 3 март
2017 г. в Durham University и публикувана онлайн на 26 септември 2017 г. на адрес:
http://etheses.dur.ac.uk/12312/1/Thesis_Aleksandra_Traykova.pdf.
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ст та; за познаване на собствените потребности, интереси и
желания, а от там – и за преследването на собствените цели
и идеали. Той може да бъде нарушен при възникването на
дълбоки вътрешни противоречия, несигурност, емоционална травма или агресивна намеса на външни лица (принуда,
тормоз, манипулация). Нерядко причина за прекъсването
или отк лоняването му стават и обстоятелства от обек тивен
харак тер, които налагат сериозни промени в начина на живот.
При наличието на увреж дане или тежко заболяване
например се наблюдава ярък контраст меж ду нравствената
същност, желанията и амбициите на човек, от една страна, и
препятствията, които недостъпната среда или безразличието на околните поставят пред реализацията му като личност,
професионалист и член на общност та, от друга. По този начин на болния или „увреден“ човек по изкуствен начин се налага една „спусната отвън“ нова идентичност или социална
роля, която бележи преж девременния край на досегашното му развитие и предотвратява автентичното му себеосъществяване. Той вече не е автор на собствената си история,
а герой в чуж ди наративи, често пъти почти несъзнателно
налагани по колек тивен път чрез механизми като социалното етикетиране, негативните стереотипи, стигмата и предразсъдъците.
Причината за този феномен се корени в спецификата
на човешкото съществуване като житейска траек тория, която не може да се осъществи в условия на екзистенциален
ваку ум, а винаги търпи въздействия или ограничения от
страна на обстоятелствата, колек тива, меж дуличностните
взаимоотношения. Тези влияния модифицират отношението на личност та към самата себе си, как то и визията за собствения потенциал за развитие и принос към общност та – за
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собствената роля в света. Понякога те са изразени косвено,
като имплицитно вложени послания или тацитни социални
знаци (например лингвистични или визуални), загатващи
очакванията на околните от конкретната личност.
Как то загатва самото значение на думата пациент (лат.
patiens – страдащ, търпящ), на болните е отредена пасивната, изчаквателна и някак пораженческа роля на потърпевши
страдалци. Над тях тегне и наложеното в културата ни табу
над всичко, което може да бъде възприето като препратка
към собствената ни смъртност. Болният – особено тежкоболният – бива натоварен с очакването, че ще понася теглата
си мълчаливо и в самата периферия2 на обществения живот,
без да напряга околните с присъствието си. Без формално
да са отрек ли правото му да продължи да преследва целите
си, в действителност те го възпрепятстват в това с неприветливо, пренебрежително или осъдително отношение, което
привидно снема останалите аспек ти от личност та му и го редуцира до ролята на „носител“ на дадено заболяване3.
В едно относително скорошно изследване върху рака
Джаки Стейси – професор по културология – споделя личния си опит със заболяването и представя някои от съществуващите негативни поведенчески стереотипи за хората,
2
Най-под ходяща илюстрация представлява моделът на Парсънс, наречен „the sickrole“. „Ролята на болния“ по дефиниция се изразява в девиация от социалните норми
и съответно представлява „заплаха“ за стабилност та на социалната система, чието равновесие зависи изцяло от гладкото изпълнение на всички предписани роли.
За да бъде гарантирано то, в социума оперират постоянни задкулисни механизми
на контрол, които „заглушават“ присъствието на болест та в него посредством налагането на определени порядки, свързани с нея – основно подчинени на очакването
болният да не се натрапва, докато не се възстанови напълно, да се подчинява на медицинските авторитети и пр. За подробен анализ на понятието за „роля на болния“
вж. Арлюк (Arluke 1988).
3
За отрицателното отношение към болните и хората с увреж дания като източник на
социални неравенства в България пише Божидар Ивков (вж. Ивков 2018), релевантна
е и перспек тивата на Румяна Крумова-Пешева за неравнопоставеност та на хората с
трансплантации (Крумова-Пешева 2018).
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живеещи с животозастрашаващи болести. Нейната книга
Teratologies разкрива как болест та често придобива допълнителни смислови измерения в социокултурния процес на
интерпретация, където получава статут на манифестация
на собствената си етиология, или дори на „метафора“ за
„грешните“ избори, които предполагаемо са довели до болестно състояние: „Ракът е… възприеман като чудовищно
телесно въплъщение на други проблеми: те биха могли да
бъдат проблеми на модерност та (замърсяване, работохолизъм, химикали и т. н.); или биха могли да бъдат проблеми на
една репресираща и репресирана култура, която не може
да се справя с емоционалния живот и предпочита вместо
това да бъде управлявана от рационалност та и интелек та“
(Stacey 1997: 12).
В действителност някои от най-големите затруднения,
които западните и индустриализираните общества срещат в
опитите си за осмисляне на болестите – и в особено голяма
степен на рака – са обвързани с начина, по който едно наистина сериозно заболяване налага пауза върху всички планове за неопределено време; с начина, по който то прекратява кариери, образование, семейни отношения. Когато
хвърля светлина върху границите на нашите „темпорални
очаквания“, болест та ни принуж дава да се изправим очи в
очи със заплахата от неизбежната си смърт. Тя ни подтиква да преразгледаме идеалите, чието осъществяване малко
или много сме приемали за даденост – например полагащия
се на всички нас шанс да постигнем определени житейски
цели и да изградим своите лични, „последователни човешки
истории на развитие и успех“ (Ibid: 9).
Прекъсването на нечий прогрес в живота е възприемано като криза, доколкото всяко едно неочаквано прекратяване на обичайната или предпочитаната линия на действие
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може да бъде определено като криза. Именно тази неочакваност налага преоценка на плановете за бъдещето (или
„онова, което е останало от него“); безцеремонно натрапва
обек тивната нуж да от едни някак грозни сметки за финансовите и битови тегла, с които предстои да се натоварят близките на болния по време на продължителните, рисковани и
скъпи лечения; сблъсква крайния човешки разум с безкрайност та и необратимост та на смърт та, пораж дайки усещане
за безпомощност.
В западната култура как то страданието, така и безпомощност та са силно нежелани състояния, където символизират слабост, провал и липса на контрол (тоест пълна
противоположност на идеали като успеха и прогреса). Тези
негативни асоциации превръщат животозастрашаващите заболявания в злокобна тема табу и същевременно ги
обграж дат в своеобразна морална стигма, допълнително
под хранвана от недостатъчните познания за тях, с които
разполага средностатистическият човек. По отношение на
рака съществуват множество погрешни културно обус ловени схващания, най-често срещаното от които е убеж дението, че тази болест се причинява от саморазрушителната
нагласа на болния или от така нареченото „негативно мислене“.
Наблюдението относно преобладаващо негативните
схващания за живеещите с онкозаболявания се споделя и
от канадския професор по социология Артър Франк, чийто личен опит с рака го вдъхновява да опише социалната
метафора за така наречения „типаж на рака“ (англ. „cancer
personality“), впоследствие анализиран и в работата на Стейси (Stacey 1997: 46, 115, 122). Според Франк този вид стигма
оперира на същото ниво като нашите подсъзнателни вярвания, а психологическият механизъм, чрез който ни въз-

4
Под формата на негативни стереотипи, които съм разгледала по-подробно в Трайкова 2019.
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действа, може накратко да бъде описан по следния начин:
„…[хората] искат да вярват, че упражняват заслу жен контрол над собственото си здраве. Тези, които имат рак, трябва
да са допуснали грешка, която здравите могат да избегнат.
Болният трябва да е участвал ак тивно в собственото си заболяване, избирайки да се превърне в [представител на] раковия типаж (типа човек, който развива рак – б. м.), иначе тази
болест се превръща в непоносимо напомняне колко рискован е животът като цяло (Frank 1991: 111).
Тази тенденция бива описана от Шарма като „морализаторска загриженост за необходимост та от усъвършенстване на тялото, как то и с личната отговорност на индивида
за неговите недостатъци“ (Sharma 1996: 251). Противно на
онова, което дик тува логиката, вместо да срещнат подкрепа
и окуражително отношение в труден момент, тежко болните
хора нерядко биват сломявани от враж дебност та и осъдителното отношение на околните, или държани отговорни за
състоянието си. Така нареченият манталитет на обвиняване
на жертвата (blame the victim mentality) далеч не е само мит
за онези сред нас, които живеят със сериозни заболявания
(Zur 1994: 15–36), особено за онкоболните.
Отчасти поради тези неосъзнати вярвания, отчасти поради свойството на рака да провокира у хората екстремни
реакции като тревожност, отвращение или ужас, тази болест
е рамкирана в категорията „културно табу“, с всички произтичащи от това социални последствия – негативно етикетиране4, изолация, объркване, неверни сведения, как то и
една нова нравствена и социална идентичност, натрапена
насила на болните под влиянието на изброените културни
фак тори. Можем да открием паралел меж ду този феномен и
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реалност та, с която се сблъскват много от изследователите
на проблематики като пола и расата в западните общества.
Сали Хаслангер например, макар и да пише за социалните категории основно в техните политически аспек ти,
подчертава техния нравствен потенциал да се превърнат в
т. нар. амелиоративни проек ти (ameliorative projects), тоест
да извлекат максимална морална полза от социалното етикетиране, като го анализират в действие. Тя предлага това да
става посредством „повдигането на релевантни нормативни
въпроси относно това как би следвало да разбираме дадена категория (като расата, пола и други защитени харак теристики), а не как я разбираме понастоящем“ (Haslanger and
Saul 2006: 95–96).
Стейси също набляга на значението на социалния наратив (кодираните колек тивни перспек тиви на обществото
или общност та); макар и слу жейки си с други инструменти,
сходен опит прави и Джилиан Бенделоу в разработките си
на тема пациентските възгледи за обезболяването, където анализира интерпретативни социологически перспективи като „биографичен разрив“ (biographical disruption,
вж. Bury 1991: 167–182), „наративна реконструкция“ (narrative
reconstruction, вж. Williams 1984: 175–200) и „стилове на адаптация“ (styles of adjustment, вж. Herzlich 1973, как то и Radley
and Green 1987: 179–207). Макар и фокусирани върху преживяванията на хора, живеещи с хронична болка, изводите на
Бенделоу са приложими и към онези, които живеят с животозастрашаващи заболявания: „…отсъствието на социална
подкрепа, особено при самотно живеещите, изглеж да било
допринасящ фак тор за отчаянието и безнадеж дност та на тези хора“ (Bendelow 1996: 177).
Изолацията и отрицателните емоции са в състояние
да причинят фундаментални травми на болния, увреж дай-
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ки способност та му да реконструира личния си житейски
наратив или да резистира външни опити да му бъде наложен изкуствен, неавтентичен, обществено зададен такъв;
да осмисля собствените си преживявания и ролята си в тях.
В обществен план това би могло сериозно да застраши успешната интеграция или реинтеграция на болните в тяхната общност, как то и в работната сила, където те нерядко се
чувстват недобре дошли и потиснати (особено ако изпитват
допълнителни затруднения в личен план, например поради
усложняващи фак тори като бедност и липса на адекватна
мрежа на подкрепа).
Реконструкцията на изгубения или разрушен личен
наратив е добра отправна точка, от която да стартира преизграж дането на усещането за принадлежност към обществото – за даването на своя принос към общност та и намирането на път към другите. Този процес обаче е затруднен
от дискурса за болест та като изолиращо, обезвластяващо
състояние, което околните очакват от болния да изтърпява
насаме далеч от интерак тивната динамика на социума.
В този смисъл не е съвпадение, че пациентите с по-големи финансови възможности употребяват различен език
от останалите: те говорят за „справяне с болест та“ (managing
one’s condition), докато пациентите с по-ограничени средства се „борят с болест та“ (coping with disease) (Ibid: 183);
че хората с различни начини на живот, различен социален
статус и различни нива на образование демонстрират различни разбирания за агентство и автономия в ежедневието
си на болни, как то и различни нива на потребност от комуникация. Някои изследователи отбелязват различия на база
пол по отношение на вярванията на болните за фак торите,
които им оказват най-благоприятно въздействие в лечебния процес: „… Когато ги питали кое помага най-много,
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освен медицинското лечение…, изглеж да се наблюдавали
разлики на база пол. За мъжете професионалната заетост и
материалните придобивки, особено способност та да запазят същото ниво на доходи, били сочени като най-значимите фак тори, съответно импликацията била, че тяхната загуба представлява ‘провал’. В противовес на това, макар тези
аспек ти да били важни и за жените…, социалната подкрепа
била възприемана като също толкова важна (Ibid: 177).
Разбираемо е, че мнозина пациенти отдават такова значение на подкрепата във всичките ѝ форми – от любящи интимни връзки и приемаща жизнена или професионална среда до специални форми на социални услуги от съответните
институции. Тъй като болест та би могла да има отслабващ и
дори възпрепятстващ ефект върху емоционалното и физическо благосъстояние, в съвременните системи за здравеопазване нерядко са предвидени възможности за оказване
на психологическа подкрепа под формата на консултации.
Също така не е необичайно за лекарите да вземат предвид
професията, начина на живот и социалния статус на пациента, когато претеглят различни варианти за лечение5.
Това развитие в здравните системи е добре дошло и
представлява ново направление в здравната грижа след десетилетия отричане на реалността, че все повече от нас живеят
(или в някакъв момент ще живеят, дори и за кратко) с ограничаващи заболявания6. Според Франк е необходимо да погледнем
5
Например диабетиците с физически натоварващи професии или сериозни спортни
занимания получават по-малко интензивни лечебни планове (Ibid: 183, 177); професионалните атлети с болест на Крон е по-малко вероятно да получат препоръки за
извършване на остомия, тъй като тя би навредила на кариерата им; на пациентите
с ограничени финансови възможности се изписват по-достъпните препарати и пр.
6
Според данни от Центъра за контрол и превенция на заболяванията (САЩ), към
март 2018 г. близо 45% от американските граж дани живеят с поне една форма на хронично заболяване, която е в състояние да наложи хоспитализация, понижено качество на живота и трайни увреж дания (Raghupathi and Raghupathi 2018), като най-често
посочваните заболявания са ракът, диабетът и сърдечно-съдовите болести.
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на болните хора като на нещо повече от „жертви“ на болестта
или пациенти на медицината – нужно е да ги видим в тяхната
човешка комплексност и многопластовост, като им позволим
да заемат позицията на автори на собствения си наратив, вместо да пишем историята им от тяхно име (Frank 1997). За да развие тази теория, той изработва понятието „ранен разказвач“
(wounded storyteller), което най-добре изразява нуждата на
всеки пациент паралелно с болестта си да лекува и травмите от
житейската криза, пред която тя го е изправила. Освен основна
човешка нужда, това лекуване чрез преосмисляне и поемане
на контрол над собствения наратив е и морално право.
Наративите обаче (които Франк нарича „истории“ в
най-новите си изследвания) могат да бъдат как то свързващи,
така и изк лючващи (Frank 2012). Именно затова е от съществено значение да не бъдат налагани на болния, а вместо това
да бъде зачетено моралното му право на автономен избор и
да му бъде дадена възможност за участие в диалог (в широк
смисъл) с общността. Този принцип на действие формира
основите на т. нар. диалогичен анализ на меж дуличностните
и меж дугрупови взаимоотношения, който е сред предпочитаните методи не само в полето на социалната наратология,
но и в това на феноменологията на медицината. В този смисъл по-скорошните разработки на Франк успешно допълват
изследователската линия, начената от Тумбс (Toombs 1987)
и впоследствие доразвита от Карел (Carel 2007, 2008, 2011),
за която са харак терни схващането, че болест та се изживява
като промяна в личната и социална траек тория на индивида,
и позицията, че инк лузивност та и диалогът в огромна степен спомагат за преодоляването на произтичащите от тази
промяна негативи в социален план.
Докато Тумбс и Карел черпят съответно от феноменологията на Хусерл и на Мерло-Понти, Франк разчита изцяло
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на обяснителните похвати на медицинската социология, литературната теория и психологията, но изводите и на тримата автори са приложими как то към социалните аспек ти на
живота със сериозно заболяване, така и към клиничната сфера, по-конкретно отношенията лекар-пациент. Карел описва
подробно опита си с незаинтересовани медицински професионалисти, чието безразличие свеж да целия ѝ екзистенциален хоризонт до една диагноза с лоши изгледи; Тумбс отбелязва огромната трудност на болните да извоюват наново
автономията и личностния си интегритет след неизбежните
нравствени и екзистенциални метаморфози, причинени от
болест та; Франк, от своя страна, анализира затрудненията
на медицинските специалисти да вникнат в екзистенциалните измерения на болест та и да разберат как ракът афектира способност та на болния да определя собствените си
представи за добър живот и да ги следва целенасочено в
рамките на личния си наратив. По този начин изследванията
на Тумбс, Карел и Франк представят три различни аспек та на
един и същ проблем в медицинската етика – ценностните и
понятийни разминавания в комуникацията лекар–пациент.
Съвременните прак тики на клиничната медицина отбелязват увеличен фокус, как то и сериозен напредък, по
отношение на т. нар. „културна чувствителност“ (cultural
sensitivity) в медицината (Визева 2014). Тази чувствителност
се изразява най-вече в предоставянето на грижа посредством уважителни подходи, които взимат предвид културните и философски разбирания на пациента за живота, света и
мястото, което той би искал да заема в тях. За нея има данни,
сочещи към корелация меж ду успешното ѝ прилагане и подобряването в резултатите от лечението на множество видове заболявания, особено сред пациенти от малцинствени
групи (Tucker et al. 2011) – тоест лица, които поначало често
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се сблъскват с неразбиране, незачитане или препятствия по
пътя към своята автономна, целенасочена себереализация.
Посоченият модел представлява ефикасна стратегия за
противодействие на описания от Стейси проблем с властовия дисбаланс в отношенията лекар-пациент (Stacey 1997:
132), който е пряко обвързан с медицинския патернализъм
и по този начин се явява сред основните пречки пред пълноценното прак тикуване на пациент-центрирана медицина, насочена „към личност та на пациента, който търси медицинска помощ не само с определени оплаквания, но и с
целия спек тър на своята култура и светоусещане“ (Димитрова, Проданова, Пеева 2014). Ако изгуби своята рецептивност
към значението на контекста (личен, социален, културен)
или житейската траек тория на пациента, лекарят лесно може да се превърне в проводник на неосъзнати предразсъдъци и негативни стереотипи, а по този начин – и неволно
да съдейства на всевъзможни политики на обезвластяване
и „заглушаване“ на определени уязвими лица или категории
от лица. Една такава категория лица са живеещите със сериозни болести, около които съществува стигма или културно
табу, каквото можем да наблюдаваме по отношение на онкозаболяванията. Когато Стейси и Франк говорят за пациентски наративи, те подчертават освобож даващия им нравствено-психологически ефект, напълно противоположен на
този от безнадеж дните и мрачни социални наративи за рака,
и призовават как то лекарите, така и обществото като цяло,
да зачете моралното право на пациентите сами да изберат
своята житейска траек тория, свободни от всякакви негативни стереотипи.
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Иван Г. Дечев
Резюме: Реформата в законодателството в област та на грижите е
важна стъпка, която е силно чакана от всички хора с увреж дания и
от техните семейства и близки. Законът за личната помощ, който е
в сила от 1 януари 2019 г., регламентира по нов начин отношенията,
свързани с асистентската подкрепа.
Темата е ак туална поради действията за разрешаване на проблемите с асистентската подкрепа до 1 януари 2019 г., когато грижите се
предоставят единствено на проек тен принцип.
Целта на настоящата статия е да се направи сравнение на уредбата на асистентската грижа преди и след влизането в сила на Закона
за личната помощ от гледна точка на хората с увреж дания, възможностите им за ползване на асистентска подкрепа и въведените механизми за измерване на тяхната удовлетвореност. Поставя се акцент
върху изискванията към полагащите грижи и установените инструменти за оценка на качеството на техния труд.
Правят се изводи и се оформят пред ложения за предприемане на
по-нататъшни действия за преодоляване на недостатъците в предприетата реформа, като по този начин се гарантира, че поетият път
е в правилната посока и че усилията са действително насочени към
осигуряване на правата на хората с увреж дания и на техните лични
асистенти.
Ключови думи: лична помощ, хора с увреж дания, асистентска подкрепа, Закон за личната помощ
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РЕФОРМАТА В АСИСТЕНТСКИТЕ ГРИЖИ
В АСПЕКТА НА НОВАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
В ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ
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I. Въведение
Недостатъчното ниво на доходите на преобладаващата част от хората с увреж дания в България със затруднения
при самообслужването прави тези граж дани зависими от
въведената от държавата система за подкрепа чрез предоставяне на социални услуги.
С оглед изискванията на влязлата в сила и действаща за
България Конвенция на ООН за правата на хората с увреж дания и започналия процес на деинституционализация на услугите за възрастни хора с увреж дания във водещи се превръщат социалните услуги, предоставяни в домашна среда и
в общност та, особено социалните услуги „Личен асистент“.
Състоянието на социалните услуги „Личен асистент“ определя дали хората с увреж дания, нуж даещи се от чуж да
помощ, ще имат възможност да водят достоен живот и да
упражняват правата си. За да бъдат асистентските услуги в
действителност в подкрепа на хората с увреж дания и да гарантират водене на самостоятелен начин на живот от хората
с увреж дания, те следва да не бъдат само формално предвидени под някаква форма от отговорните институции, но и
да бъдат адекватно финансирани и предоставяни с цел задоволяване на конкретни, обек тивно оценени потребности на
хората с увреж дания, които ще ги ползват.
През 2018 г., в условията на бурно обществено недоволство на хора с увреж дания и техните семейства1 срещу
липсата на адекватна политика за асистентските грижи, започна процес на извършване на реформа2 в област та на законодателството на този вид подкрепа.
1

Омбудсман 2019: 25.
Реформа (от лат. reformo) – преобразование, преустройство, промяна на нещо, нововъведение с цел да се подобри икономиката, управлението и др. Българска академия на науките, Институт за български език. Речник на българския език, 2014;
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/
2

3
Народно събрание. Мотиви към проект на Закон за личната помощ, сигн. 854-01-62,
внесен в Народното събрание на 02.07.2018 г. С.: 2018, https://www.parliament.bg/bg/
bills/ID/78152.
4
Организация на обединените нации. Конвенция на ООН за правата на хората с увреж дания, приета от ОС на ООН на 13.12.2006 г., 2016.
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В основата на реформата са исканията на хората с увреж дания за предоставяне на асистентска подкрепа съобразно потребностите на нуж даещите се граж дани, като
грижата бъде регламентирана в отделен нормативен акт –
Закон за личната помощ (ЗЛП). Очакванията на засегнатите граж дани са, че чрез закона ще бъде постигнато преодоляване на дефицитите на проек тното предоставяне на
асистентските грижи, като бъде осигурена необходимата
устойчивост на финансирането, непрекъснатост на подкрепата и гъвкавост3.
От друга страна се търси постигане и на още една съществена цел, а именно – съответствие с изискванията на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреж дания.
В чл. 19 от Конвенцията е посочено, че „държавите-страни
признават правата на всички хора с увреж дания да живеят
в общност та с възможности за избор, каквито имат всички
останали хора и предприемат ефек тивни и подходящи мерки, така че хората с увреж дания да бъдат подпомогнати за
пълноценно упражняване на това тяхно право и за пълното им включване и участие в общност та, включително чрез
осигуряване на достъп до набор от услуги в дома, в социални заведения и услуги за подкрепа в общност та, в това число и достъп до лична помощ, каквато е необходима за подкрепа на ежедневието и участие в живота на общност та, за
да се избегне тяхната изолация и сегрегация“4.
Тук е важно е да се отбележи, че правото на подходяща
асистентска подкрепа, осигуряваща възможност за водене
на независим живот и включване в общност та на хората с
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увреж дания, е предмет на анализ в Коментар № 5 от 2017 г.
на Комитета за правата на хората с увреж дания по чл. 19
от КПХУ5. С параграф 40 от Зак лючителните наблюдения и
препоръки относно първоначалния док лад на България по
прилагането на КПХУ на Комитета от 21 септември 2018 г.,
Комитетът, в съответствие с Коментар № 5, препоръчва на
България да „приеме законодателство относно индивидуализираната и управлявана от хората с увреж дания лична
помощ и социални и асистентски услуги, като се признава
правото да живеят независимо и да бъдат включени в общност та като субек тивно право на всички хора с увреж дания,
независимо от тяхното увреж дане или необходимо ниво на
подкрепа“6.
В резултат на множество преговори и компромиси
проек тът на Закона за личната помощ е приет на 6 декември 2018 г., обн. ДВ. бр. 105 от 18 декември 2018 г. и в сила от
1 януари 2019 г.
В настоящата статия се разглеж дат уредбата на
асистентската грижа преди влизане в сила на Закона за личната помощ и измененията, които се извършват чрез новия
нормативен акт. Прави се сравнение меж ду уредбата в двата
периода от гледна точка на хората с увреж дания, възможностите им за ползване на асистентска подкрепа и въведените механизми за измерване на тяхната удовлетвореност.
Целта е да се изведат положителните аспек ти в новото законодателство като стъпка в правилната посока, но и да се
покажат предизвикателствата пред хората с увреж дания и
техните семейства. Въз основа на анализа се правят пред5
Комитет на ООН за правата на хората с увреж дания. Коментар № 5 на Комитета на
ООН за правата на хората с увреж дания по чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреж дания, 2017.
6
Комитет на ООН за правата на хората с увреж дания. Заключителни наблюдения относно първоначалния док лад на България. Ж.: Комитет, 2018: 7.

II. Обща нормативна уредба на
асистентската подкрепа в България
1. Законодателството в България по отношение на социалната услуга „Личен асистент“ преди влизането в сила
на Закона за личната помощ. Общи положения
Основната нормативна уредба, свързана със социалните услуги „Личен асистент“, се съдържа в Закона за социално подпомагане (ЗСП)8 и в Правилника за прилагането му
(ППЗСП)9.
В § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ППЗСП е
регламентирано определението на понятието „социални
услуги“. Социалните услуги са дейности, които подпомагат
и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността.
В § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби е дадена също така и легалната дефиниция на социалната услуга „Личен
асистент“. Личен асистент е лице, полагащо почасови грижи
в домашна среда на деца/пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица над 65-годишна възраст в невъзможност за
7
От 1 юли 2020 г. е в сила Законът за социалните ус луги (Обн. ДВ. бр. 24 от 22 март
2019 г.), чрез който е отменена уредбата за социалните ус луги в Закона за социалното
подпомагане и Правилника за прилагането му.
8
Закон за социално подпомагане, обн. ДВ. бр. 56 от 19 май 1998 г.
9
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с ПМС № 243 от
05.11.1998 г., обн. ДВ. бр. 133 от 11 ноември 1998 г.
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ложения за изменения в нормативния акт за продължаване
на реформата. Важно уточнение е, че статията е изготвена
спрямо законодателството към юни 2020 г., когато Законът
за социалните услуги не е в сила, а уредбата на социалните услуги е основно в Закона за социалното подпомагане и
Правилника за прилагането му7.
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самообслужване, с цел подпомагане на задоволяването на
ежедневните им потребности от битов и социален характер.
От 01.01.2017 г. са в сила изменения в чл. 8д от Закона за
семейни помощи за деца10, които предвиж дат месечно подпомагане за отглеж дане на дете с трайно увреж дане. Помощите се предоставят за:
1. задоволяване на основните и специфичните поради
увреж дането потребности на децата с трайни увреж дания;
2. осигуряване на грижа и подкрепа в домашна и семейна среда за децата с определени 90 и над 90 на сто вид и
степен на увреж дане или степен на трайно намалена работоспособност, които се отглеж дат от семействата.
Нито Законът за социално подпомагане и Правилникът
за прилагането му, нито Законът за семейни помощи за деца дават така необходимата уредба относно финансирането
на услугите, реда за включването на ползвателите и доставчиците на социалната услуга, оценката на потребностите на
нуж даещите се. Оказа се на прак тика, че отговорните държавни органи предоставят възможност та за уреж дане на
тези толкова важни за правата на децата с увреж дания обществени отношения изцяло на министъра на труда и социалната политика. От Министерството на труда и социалната
политика са създадени програми, която са предвидени основно като мярка за борба с безработицата, а не са толкова насочени към задоволяване на индивидуалните потребности от подкрепа на децата с тежки увреж дания и хората с
увреж дания като цяло.
Основната програма е създадена през 2003 г. и е наречена Национална програма „Асистенти на хора с увреж дания“ (НП „АХУ“). Програмата действа ежегодно и последно
е в сила до 31 декември 2019 г. От 1 март 2020 г. министърът
10

Закон за семейни помощи за деца, обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.

11
Министерски съвет. Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Постановление № 180 от
18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г. С.: 2018.
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на труда и социалната политика утвърж дава Национална
програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Освен
НП „АХУ“, други възможности за предоставяне на социалната услуга бяха и проек тите, финансирани с европейски средства. Най-често това бяха фондове по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Проек тите постепенно се превърнаха в по-желаната, а понякога – в единствената алтернатива за семействата, в които се отглеж дат деца с увреж дания. Финансирането на проек тите с Европейски
средства прик лючи в края на 2018 г., но с Постановления на
Министерския съвет11 бе обезпечено продължаване на дейностите и реализирането им от общините.
Единствено на територията на Столична община за
децата с увреж дания и хората с увреж дания като цяло, с
адресна регистрация по постоянен адрес и с определено
право на чуж да помощ, се предоставя асистентска подкрепа по Наредбата за предоставяне на социалните ус луги „Асистенти за независим живот“. Предвид ограниченото
ѝ действие обаче няма да бъде разглеж дана в настоящата
разработка.
Освен средствата по програми и проек ти, за задоволяване на потребностите на хората с трайно намалена работоспособност се отпускат от държавния бюджет добавки по
чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване. Средствата се
отпускат независимо от това какви са действителните потребности на хората с увреж дания. Те не са достатъчни, за да
се осигури трайно решение на проблемите на хората с увреж дания с липсата на достатъчно социални услуги „Личен
асистент“, финансирани от държавата.
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2. Обща уредба на асистентската подкрепа по Закона
за личната помощ. Основни понятия
За да бъдат разкрити възможностите за ползване от
хората с увреж дания на асистентска подкрепа по Закона за
личната помощ, е необходимо на първо място да бъде разгледана съответната част от нормативната уредба и основните понятия.
Асистентската подкрепа по Закона за личната помощ е
дефинирана като лична помощ. Личната помощ според параграф 16, б. „Д“ от Коментар № 5 на Комитета за ООН за правата на хората с увреж дания по чл. 19 от КПХУ и Ключовите
определения на Европейската мрежа за независим живот12
е „инструмент, който дава възможност за водене на НЖ. ЛП
представлява дирек тно плащане за хора с увреж дания, с които те заплащат ползването на всяка услуга, от която имат
нуж да „поради наличие на увреж дане“. Според д-р Адолф
Рацка личната помощ е в значителна помощ за „хората със
сериозни увреж дания, които зависят от помощта на другите в ежедневните дейности като лична хигиена, хранене,
обличане, домакинска работа, помощ извън дома, на работа и през свободното време“ (Ratzka 2004). Теодор Младенов
смята, че „личната помощ е средство, което позволява независим живот“ (Mladenov 2019).
В чл. 3 от ЗЛП личната помощ е регламентирана като
механизъм за подкрепа на хора с увреж дания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото,
за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните
им ограничения. Съгласно разпоредбите на Закона меха12
Европейска мрежа за независим живот. Ключови определения, 2012, https://enil.
eu/independent-living/definitions/

III. Сравнение в асистентската грижа преди и след
влизането в сила на Закона за личната помощ
В следващите абзаци ще бъде направено сравнение
меж ду НП „АХУ“ (дейност „Личен асистент“), проек тите с Европейски средства/Постановления на Министерски съвет и
Закона за личната помощ по следните индикатори:
•
Основни цели, които се преследват
•
Обхват и изисквания към потребителите
•
Изисквания към личните асистенти и размер на
тяхното възнаграж дение
•
Изготвяне на индивидуална оценка
•
Брой на часовете за ползване на асистентската
подкрепа
•
Наличие на листа на чакащите
•
Гъвкавост
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низмът гарантира възможност на хората с увреж дания да
изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. В случаите, при които ползвател на лична
помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение
лице, той се представлява от законния му представител,
а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му
представител (чл. 8, ал. 2). В чл. 8, ал. 3 е регламентирано,
че ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него
лице или законният представител имат правото да избират
асистентите; да участват в договарянето на ус ловията на
заетост та; да участват в управлението и контрола на вида и
времетраенето на положения труд; да подписват месечния
отчет на асистента за отработените от него часове; да уведомяват писмено доставчика на лична помощ за конфликт
с асистента.
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•
•
•

Устойчивост на финансирането и възможностите
за предоставяне на грижите
Такси от хората с увреж дания/удръжки от доходите
Възможности за контрол и оценяване на удовлетвореност та на потребителите и качеството на подкрепата

ОБХВАТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
По НП „АХУ“
Съгласно изискванията на НП „АХУ“ кандидатите за
потребители следва да са лица с 90 и над 90 на сто трайно
намалена работоспособност или вид и степен на увреж дане,
с определена чуж да помощ или деца до 18 години с трайно
намалена работоспособност или вид и степен на увреж дане,
с определена чуж да помощ, или лица или деца, изведени от
специализирана институция за лица с увреж дания. Необходимо е още кандидатите да са в невъзможност за самообслужване, да не ползват други сходни социални услуги; да
отговарят на подоходен критерий, обвързан с гарантирания
минимален доход; да не са регистрирани като еднолични
търговци и да не са собственици на капитала на търговско
дру жество; да нямат сключен договор за предоставяне на
собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или
горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане
през последната 1 година, като общата стойност на сделките
не надвишава определен размер13.

13

Министерство на труда и социалната политика. Национална програма „Асистенти
на хора с увреж дания“. С.: 2019.

По Закона за личната помощ
В чл. 8, ал. 1 от Закона за личната помощ е предвидено,
че ползвател на лична помощ е човек с увреж дане, довело
до ограничения в способност та му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чуж да помощ,
която да компенсира функционалния дефицит и да осигури
подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от нормативния акт ползватели
могат да бъдат пълнолетни лица с увреж дания, но и деца с
увреж дания, как то и потребители на социални услуги в общност та, с изк лючение на социалните услуги в общност та от
резидентен тип и в специализирани институции. От лична
помощ може да се ползва и чуж денец с увреж дания, който
има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чуж денец с увреж дания, на когото
е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чуж денец с увреж дания, ползващ се от времен14

Министерство на труда и социалната политика. Насоки за кандидатстване
по процедура на дирек тно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9ОP001–2.002 „Независим живот“. С.: 2015: 21.
15
Министерство на труда и социалната политика. Отчет за степента на изпълнение
на програмния бюджет на МТСП за 2019 г. С.: 2020: 67.
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По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
С предимство хората с увреж дания и децата с увреждания, как то и възрастните над 65 години, с ограничени възможности за самообслужване14. Няма подоходни или други
изисквания към потребителите на услугите.
Обхванати по проек тите и НП „АХУ“ са 23 400 лица с увреж дания и възрастни над 65 години, с ограничени възможности за самообслужване15.
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на закрила, и лице, за което това е предвидено в меж дународен договор, по който Република България е страна, при
условие че степента на трайно намалена работоспособност
или видът и степента на увреж дане са определени по реда на действащото законодателство в Република България
(чл. 10 от Закона).
На прак тика, според разпоредбите на Закона за личната помощ, всички нуж даещи се от асистентска подкрепа
хора с увреж дания следва да имат достъп до такъв вид помощ. В нормативния акт няма ограничение и за броя часове
за ползване на механизма, като определяща за това е извършваната оценка на потребностите от дирекцията „Социално
подпомагане“ по чл. 20 от Закона за хората с увреж дания.
С § 3 от Преходните и зак лючителни разпоредби на
нормативния акт обаче е въведено ограничение на кръга
ползватели, които са:
1. хората с право на чуж да помощ с определени 90 и
над 90 на сто вид и степен на увреж дане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чуж да помощ с определени 50 и
над 50 на сто вид и степен на увреж дане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. децата без право на чуж да помощ с определени 90 и
над 90 на сто вид и степен на увреж дане или степен на трайно намалена работоспособност.
Ограничението е предвидено да се прилага от влизането в сила на ЗЛП до 31 декември 2020 г.
Съобразно отчетни данни от АСП в периода от
01.04.2019 г. до 14.06.2020 г. ползватели на личната помощ са
27 550 граж дани с увреж дания16.
16

Министерство на труда и социалната политика. Анализ за предоставяне на механизма лична помощ. С.: 2020: 10.

По НП „АХУ“
Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване качеството на живот на хора
с трайни увреж дания или тежко болни самотни хора.
По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
Основна цел на проек тите е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството
на живот на деца и възрастни хора с увреж дания и тежко
болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. Последните проек тни дейности са насочени към улесняване на достъпа на потребителите и до здравни услуги17.
По Закона за личната помощ
Съгласно чл. 2 от Закона за личната помощ нормативният акт има за цел чрез осигуряване на лична помощ да
подпомогне хора с увреж дания да упражняват основните си
права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги
и дейности.

17

Министерство на труда и социалната политика. Насоки за кандидатстване
по процедура на дирек тно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9ОP001–2.002 „Независим живот“. С.: 2015: 5.
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПРЕСЛЕДВАТ
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ
И РАЗМЕР НА ТЯХНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
По НП „АХУ“
От създаването на НП „АХУ“, включително и в редакцията ѝ от 2019 г., за личните асистенти са въведени изисквания: за доход, обвързани с гарантирания минимален доход
и с подпомагане по чл. 9 от ППЗСП; за регистрация към Дирекция „Бюро по труда“; за роднинска връзка с потребителите по възходяща или низходяща линия до втора степен,
по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица; за адресна регистрация в едно и също населено място с това на лицето, за
което полагат грижи; и за непридобито право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст или за професионална пенсия
за ранно пенсиониране.
Не е предвидена възможност за заместник по време на
отпуските на асистента.
Размерът на възнаграж дението е ежегодно определян
в Националния план за действие по заетост та18 и е обвързан
с определената минимална работна заплата за страната.
По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
Съгласно т. 3.2.3 от Насоките за кандидатстване по процедура на дирек тно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001–2.002 „Независим живот“ е „препоръчително е за дейностите по проек та да бъдат наемани
лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО“.
18
Министерски съвет. Национален план за действие по заетост та през 2019 г., приет
с Решение на МС № 83 от 6 февруари 2020 г. С.: 2020.

По Закона за личната помощ
В чл. 24 и 25 от ЗЛП са уредени изискванията към
асистентите, които имат право да предоставят личната
помощ. Съгласно разпоредбите асистентът следва да бъ19

Министерство на труда и социалната политика. Въпроси и отговори по процедура
BG05M9ОP001–2.002 „Независим живот“, 2015: 17.
20
Министерство на труда и социалната политика. Методология за регламентиране
на възнаграж денията по ОП РЧР 2014–2020 г., С.: 2014: 5–9.
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Когато не могат да бъдат назначени лица в трудоспособна възраст, поради демографската харак теристика на
конкретната община, може да бъдат наемани и лица в пенсионна възраст19. Други изисквания не са въведени, но самите общини имат право да определят такива. Така, в много от
общините има изисквания за образование, регистрация към
бюрата по труда и др. Това създава предпоставки за излишно затрудняване и възпрепятстване на желаещите да бъдат
лични асистенти, а за нуж даещите – да получат необходимата им помощ.
Не е предвидена възможност за заместник по време на
отпуските на асистента.
Възнаграж денията се определят по Методологията
за регламентиране на възнаграж денията по ОП РЧР 2014–
2020 г., която предвиж да по-висока от минималната заплата за страна за наетите по проек тите20. Месечното възнаграж дение за лични асистенти се определя по почасова
стойност определена на база минималната работна заплата,
умножена по коефициент от 1.2 до 1.4, съгласно квалификацията на лицето и придобитите от него професионални
умения. В резултат на това заплащането на работещите като
лични асистенти по проек тите е по-добро в сравнение с възнаграж денията по НП „АХУ“, които са в размер на минималната работна заплата за страната.

78

де физическо лице, избрано от ползвателя да предоставя
лична помощ, което не е поставено под запрещение и не
е осъж дано за умишлено престъпление от общ харак тер и
спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за
защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.
Още при подаването на заявление-дек ларацията в общината по настоящ адрес кандидатът за ползвател има право да посочи асистент и асистент-заместник, съгласно чл. 2а
от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ, в сила от 05.07.2019 г., издадена от министъра на труда и социалната политика. Заместникът може
да изпълнява задълженията по време на платените/неплатените отпуски на титуляра, включително и за периодите по
време на временна неработоспособност.
В чл. 2, ал. 3, изр. 2 от Наредбата е предвидено, че когато в заявлението не са посочени асистенти, доставчикът на
лична помощ може да предложи такива.
Съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредбата кандидатите за
асистенти могат да предоставят документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или
документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище. При възможност
от страна на доставчика може да се провеж да въвеж дащо
обучение на кандидатите за асистенти.
Други изисквания не са въведени.
Часовата ставка за положен труд на асистентите се
определя въз основа на коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната
за съответната година; социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако
асистентът не е осигурен на друго основание, и допълнител-

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА
По НП „АХУ“
В Програмата е предвидено, че на база на подадените
документи Комисия от двама социални работници извършва комплексна оценка в дома на лицата и изготвя социален
док лад с предложение за включване или отказване включването. Начинът, по който се извършва оценката, не е уточнен и няма достатъчно публичност на формулярите и документите.
По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
По проек тите също е предвидено да бъдат извършвани оценки на потребностите.
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ното трудово възнаграж дение за трудов стаж и професионален опит (чл. 31 от ЗЛП).
Според чл. 32, ал. 2, изр. 2 от ЗЛП възнаграж дението на
асистента се определя въз основа на отработените часове за
един календарен месец чрез отчет, представен на доставчика на личната помощ и се изплаща до 20-то число на месеца,
следващ отчетния.
В § 2, ал. 2 от Преходните и зак лючителни разпоредби
на нормативния акт е предвидено, че до 31 декември 2020 г.
коефициентът на часовата ставка за положен труд по чл. 31
е, как то следва:
1. за 2019 г. – 1,0;
2. за 2020 г. – 1,2.
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Констатациите на омбудсмана21 са и още, че по проектите липсва достатъчно прозрачност и публичност на реда и
критериите за оценяване на кандидатите за лични асистенти и на всички потребители на услугата по проек та, в т. ч. и
децата.
Основното нарушение е, че в повечето общини се
публикува единствено обявление, че започва набиране на
заявления за кандидатстване за участие в проек та, как то
и целевите групи, но няма информация как се реализира
цялата процедура, въз основа на какви критерии се правят оценките на потребностите на кандидатите, как вземат
решенията си комисиите в общините и възможностите за
възражения.
Неосигуряването на достатъчно прозрачност на правилата по проек та и на осъществяваните по него дейности
създава сериозни предпоставки за злоупотреби и за нарушаване на правата на граж даните, кандидатстващи и участващи впоследствие в него. С липсата на откритост относно
действията си по проек та отговорните органи, в т. ч. общините, нарушават разпоредбите на Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреж дания и Хартата на основните права на Европейския съюз (чл. 41).
По Закона за личната помощ
В Закона за личната помощ не е предвидена отделна
уредба за извършване на оценка на потребностите за ползване на лична помощ. В нормативния акт се препраща към
комплексната оценка, извършвана по чл. 20 от Закона за
личната помощ.
21

Омбудсман на Република България. Константин Пенчев препоръча на АСП максимална прозрачност на проект за хора със специални потребности. С.: 2015. http://
www.ombudsman.bg/news/3607.
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В чл. 12, ал. 2 е установено, че броят на часовете за лична помощ се определя в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреж дания въз основа на четири степени,
как то следва:
1. първа степен на умерена зависимост/затруднения –
при нуж да от помощ за реализиране на различни дейности
в ежедневния живот от няколко пъти на месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
2. втора степен на тежка зависимост/затруднения – при
нуж да от помощ за реализиране на различни дейности в
ежедневния живот до два пъти на ден или необходимост от
ограничена подкрепа за персонална автономност;
3. трета степен на много тежка зависимост/затруднения – при нуж да от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот не повече от четири пъти на ден
или необходимост от ограничена подкрепа за персонална
автономност;
4. четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – при нуж да от помощ и постоянна подкрепа от друго
лице за реализиране на различни дейности в ежедневния
живот повече от четири пъти на ден, поради пълната загуба на физическа, умствена, интелек туална или сетивна автономност.
В чл. 21 от Закона за хората с увреж дания подробно са
уредени целта, която се преследва при извършване на оценката; компетентният орган за извършване на оценката и кой
е ак тивно легитимиран да подаде искането за извършването ѝ:
Оценката е предназначена да изследва функционалните затруднения на човека с увреж дане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, как то и вида

82

на подкрепата. Компетентен орган да изготви оценката е
специализираният отдел в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ
адрес на човека с увреж дания. Активно легитимирани да подадат заявление-дек ларацията за оценка на потребностите
са човекът с увреж дане или упълномощено от него лице;
родителят (осиновителят), настойникът или попечителят
на човек с увреж дане; лице, на което са възложени грижи
за дете с увреж дане по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето; ръководителят на социалната или интегрираната
здравно-социална услуга за резидентна грижа, която ползва
дете с увреж дане; дирек торът на дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане при самосезиране. Към заявление-дек ларацията задължително се
представя и самооценка на човека с увреж дания за затрудненията в домашни условия и извън тях по образец.
При заявена потребност от човека с увреж дания чрез
формуляра за оценка се установяват и нуж дите на човека с
увреж дания от предоставяне на лична помощ, съобразно
разпоредбите на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреж дания (чл. 23, ал. 3 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закона за
хората с увреж дания).
В чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреж дания е предвидено, че въз основа на зак люченията в оценката органът
за социално подпомагане издава направление за предоставяне на лична помощ с определен брой часове. Съгласно
чл. 25, ал. 2 от нормативния акт направлението може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
В чл. 26 от ЗХУ е регламентиран още срокът на валидност на оценката на потребностите. Срокът е обвързан със
срока на експертното решение за определяне процента на

БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА АСИСТЕНТСКАТА ПОДКРЕПА
По НП „АХУ“
Максималният брой часове се определят съгласно Националния план за действие по заетостта. За 2018 г. и 2019 г.
са предвидени да бъдат назначени 1900 лични асистенти, които да предоставят грижи на 5-часов работен ден.
По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура на
дирек тно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9ОP001–2.002 „Независим живот“ максималният брой
часове за ползване на асистентска подкрепа от нуж даещ
се граж данин е 160 часа на месец. На прак тика в повечето
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трайно намалената работоспособност или вида и степента
на увреж дане. Единствено при пожизнените експертни решения срокът на валидност на оценката е 5 години.
Тук е важно да се уточни също, че според чл. 26, ал. 3
от Закона за хората с увреж дания граж даните с определени вид и степен на увреж дане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на възраст та за придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса
за социално осигуряване, как то и граж даните с намалена работоспособност, навършили възраст за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на решението на ТЕЛК
(НЕЛК), се приемат, че имат пожизнени експертни решения.
Това означава, че и техните индивидуални оценки на потребностите имат 5-годишен срок на валидност.
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случаи, за да се обхванат максимално възможния брой нуждаещи се, часовете се разпределят съобразно броя на подадените заявления в конкретната община и отпуснатите ѝ
средства по проекта.
По Закона за личната помощ
В Закона няма ограничения за часовете за ползване на
механизма лична помощ. Определящи за техния брой следва да бъдат единствено потребностите, оценени след посещение на социалните работници от дирекцията „Социално
подпомагане“ по настоящия адрес на човека с увреж дане.
Въз основа на оценката от дирек тора на съответната социална служба се издава направление за ползването на определения брой часове, което направление следва да бъде изпълнено от общината по настоящия адрес на нуж даещия се
граж данин.
С § 2 от Преходните и зак лючителни разпоредби на
нормативния акт е въведено ограничение на максималния
брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична
помощ (до 168 часа месечно, или до 8 часа грижа на ден за
ползвател, подпомогнат с бюджетни средства. Така до 31 декември 2020 г. максималният брой часове, финансирани от
държавния бюджет за лична помощ, се определят съгласно
чл. 12, ал. 2, как то следва:
1. за първа степен на умерена зависимост/затруднения – до 15 часа месечно право на лична помощ;
2. за втора степен на тежка зависимост/затруднения –
до 42 часа месечно право на лична помощ;
3. за трета степен на много тежка зависимост/затруднения – до 84 часа месечно право на лична помощ;
4. за четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – до 168 часа месечно право на лична помощ.

По НП „АХУ“
Съгласно установените условия в Програмата, в случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат
да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия,
включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.
По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
В повечето общини са направени листи на чакащите,
в които са останали кандидатите за потребители с по-малък от определения като минимално изискуем брой часове индивидуален месечен бюджет. Има и общини, в които
Комисиите за оценка и подбор впоследствие едностранно
намаляват първоначално определения месечен бюджет на
потребителите, с цел обхващане на повече потребители с
ограничения финансов ресурс22.
По Закона за личната помощ
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗХУ зак люченията и направленията, определени в оценката по чл. 20, са задължителни за
всички органи и организации, отговорни за реализиране
на правата на хората с увреж дания. В чл. 21, ал. 3 от ЗЛП е
регламентирано, че доставчикът на лична помощ по чл. 18,
ал. 1 или 2 от нормативния акт е длъжен да заплати и предостави на ползвателя на личната помощ всички часове,
определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за
22
Омбудсман на Република България. Годишен док лад за дейност та на омбудсмана
за 2011 г. С.: 2012: 4.
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НАЛИЧИЕ НА ЛИСТА НА ЧАКАЩИТЕ
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хората с увреж дания. От това следва, че листа на чакащите
не може да има.
По смисъла на чл. 18, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2
от ЗЛП доставчиците имат задължението да организират
ползването от човека с увреж дане на определените часове
лична помощ.
Необходимо е обаче човекът с увреж дания да отговаря
освен на изискването за оценка с направление за ползване
на механизма лична помощ, с определен брой часове, но и
да е изпълнил и другите четири съществени условия, като в
общината по настоящ адрес:
•
представи експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с
определено право на чуж да помощ;
•
подаде заявление-дек ларация от човека с увреждания за включване в механизма, подадено в общинската администрация по настоящия му адрес;
•
направи изричен отказ от добавката за чуж да помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО) или в случаите, при които ползвател на лична помощ е дете с увреж дане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД) – отказ от сума в
размер до 380 лв. от помощта;
•
посочи личен асистент, който да полага грижи за
човека с увреж дане.
ГЪВКАВОСТ
По НП „АХУ“
В НП „АХУ“ не са предвидени достатъчно възможности за осигуряване на необходимата гъвкавост. Единственото изк лючение по Програмата е, когато с решение на

23

Омбудсман на Република България. Становище до министъра на труда и социалната политика относно политиката на държавата за предоставяне на социалната ус луга
„личен асистент“ до министъра на труда и социалната политика. С.: 2015, https://www.
ombudsman.bg/public-positions/3803.
24
Омбудсман на Република България. Годишен док лад за дейност та на омбудсмана
за 2013 г. С.: 2014: 4.
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Изпълнителния дирек тор на Агенцията за социално подпомагане, за участие в Програмата могат да бъдат наемани в дейност „Личен асистент“ и безработни лица, които
не отговарят на ус ловията за отпускане на месечна помощ
по чл. 9 от ППЗСП, но полагат постоянни грижи за деца до
18 години, ако месечният доход на семейството не надвишава трикратния размер на диференцирания минимален
доход.
Утвърдената прак тика да се прекратяват трудовите договори на личните асистенти, когато експертните решения
от ТЕЛК/НЕЛК на потребителите са изтек ли и е налице забавяне при преосвидетелстването, но не по вина на ползвателите на услугата, е съществено затруднение за нуж даещите
се граж дани23. Особен проблем се оказва при отглеж дащите
децата с увреж дания, които остават без доходи и без нужните им осигурителни вноски.
Друг основен проблем е, че дори при отговаряне на
изискванията за включване по програмата, много често
кандидатите е необходимо да чакат понякога и с месеци,
докато се отпусне ново работно място към съответното териториално поделение на Агенцията по заетост та и да бъдат назначени24. По този начин се намалява ефек тивност та
на програмата и се затруднява осъществяването на друга от
заложените в нея цели – осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреж дания, нуж даещ се от
постоянни грижи.
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Установените формални изисквания и лимити на предоставяната подкрепа не позволяват достатъчна гъвкавост
за включване как то на ползвателите на услугите, така и на
личните асистенти. Ограничителните условия не осигуряват
и качество на услугите.
По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
По проек тите е предвидена повече гъвкавост, която
зависи и от волята на общинските органи. Общините имат
възможност да въвеж дат повече или по-малко формални
изисквания за нуж даещите се и за личните асистенти25. Имат
възможност и да осигуряват допълнително финансиране на
социалните услуги със собствени средства, което е предпоставка за по-високо качество.
Съществен недостатък е невъзможност та на деца и
възрастни с увреж дания, с установени увреж дания, да кандидатстват въобще по проек тите след изтичане на сроковете за подаване на документи и съответно – са лишавани от
достъп до социалната услуга за целия период до прик лючването на дейностите26.
По Закона за личната помощ
ЗЛП предоставя повече възможности за гъвкавост за
включване в механизма и за предоставянето на грижата.
Известни ограничения са въведени до 31 декември 2020 г.,
до когато е ограничен обхватът на ползвателите до хора с
трайни увреж дания, с право на чуж да помощ, и броят на часовете.

25
26

Народно събрание. Мотиви към проект на Закон за личната помощ. С.: 2018: 1.
Пак там: 1.

УСТОЙЧИВОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО
И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИТЕ
По НП „АХУ“
Програмата приключва в последния ден на календарната година и се подновява следващата година, но не от 01 януари, а редовно – към средата на март месец. Всичко това
поставя децата с увреждания и особено техните семейства, в
трудната ситуация да останат без необходимите им доходи и
средства за задоволяване на жизнените потребности.
По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
Проек тите също са краткосрочни, като е редовна практиката след прик лючването им и след изпълнение на заложените ангажименти да се получава ваку ум, през който хората с увреж дания и личните им асистенти да не могат да
получават нужната им помощ от държавата и да останат
без трудови доходи и средства за задоволяване на потребностите си в очакване на следващата възможност.
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Все пак има и ограничения по отношение на избора на
личните асистенти и начина на финансиране на подкрепата, която задължително следва да преминава през посредничеството на доставчика на личната помощ, но не и като
дирек тни плащания на нуж даещия се човек с увреж дания.
Друга слабост е, че съгласно чл. 3а от Наредба № РД-077 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ,
договорите не може да започнат да се прилагат веднага, а
следва да се изчака 1-во число на следващия месец. По този
начин нуж даещите се са принудени да чакат понякога и над
20 дни без асистентска подкрепа.
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По Закона за личната помощ
Съгласно чл. 11 от ЗЛП механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания.
Ползването на личната помощ и договорът на асистента са обвързани със срока на оценката на потребностите по
чл. 21 от Закона за хората с увреж дания, като финансовите
ресурси следва да бъдат осигурени от държавния бюджет.
След изтичането на срока е необходимо подаване на ново
заявление и извършване на нова оценка на потребностите.
ТАКСИ ОТ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ/
УДРЪЖКИ ОТ ДОХОДИТЕ
По НП „АХУ“
Съгласно условията за финансиране по НП „АХУ“27 социалната услуга „Личен асистент“ е безплатна за потребителите,
като МТСП осигурява необходимите средства за реализация
на дейността от бюджета на социалното министерство за активна политика на пазара на труда за съответната година.
По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
По проек тите също не се дължат такси, как то и по
Постановленията на Министерския съвет за продължаването на дейностите.
По Закона за личната помощ
С оглед разпоредбите на 13, ал. 2 от ЗЛП и чл. 2, ал. 5 от
Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. важно условие за включ27
Министерство на труда и социалната политика. Национална програма „Асистенти
на хората с увреж дания“, част IX, Финансиране на Програмата, 2015–2019 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ
НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
И КАЧЕСТВОТО НА ПОДКРЕПАТА
По НП „АХУ“
В Програмата са разписани отговорности за осъществяване на контрол от компетентните органи. Предвидени са
и „Правила и процедури за извършване на проверки по из-
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ване в механизма лична помощ е изричното съгласие в заявление-дек ларацията на човека с увреж дания добавката за
чуж да помощ по чл. 103 от КСО да не се получава повече от
нуж даещия се от асистентска подкрепа, а да се превеж да от
Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане и да се изплаща като част от възнаграждението на личните асистенти.
По сходен начин е уреден въпросът при децата с увреждане, за които се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2
от ЗСПД. В тези случаи сума в размер до 380 лв. от помощта,
като конкретният размер съответства на определения брой
часове в индивидуалната оценка на потребностите, се превеж да за изплащане на възнаграж дението на асистента, осигуряващ личната помощ.
На прак тика това изискване се оказва своеобразна такса за ползвателите. В случай че правоимащите не се съгласят
да я платят, то те няма да имат достъп до механизма.
Сериозен проблем е, че не са предвидени възможности за пропорционално намаляване на дължимите средства за включване в механизма, особено за хората с увреждания, които са в затруднено социално положение, живеят
сами и личните им асистенти са извън кръга на семейството.
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пълнение на Националната програма „Асистенти за хора с
увреж дания“.
На прак тика, степента на удовлетвореност на ползвателите не може да определена обек тивно по Програмата, при
положение че възможностите им за избор на асистенти са
ограничени до най-близкия роднински кръг и то в случай че
отговарят на формалните изисквания. Включените в Програмата хора с увреж дания се оказват зависими от единствената им възможност, дори и тя да не е подходяща.
По проектите, финансирани със
средства на Европейския съюз
В Насоките за кандидатстване по проек тите и сключваните договори с конкретните бенефициенти са разписани
отговорностите на компетентните органи за осъществяване
на контрол и мониторинг на изпълнението на дейностите.
От тази гледна точка всяка една община в качеството си на конкретен бенефициент и работодател на личните
асистенти извършва контрол за спазване на трудовото законодателство от асистентите и задълженията им към потребителите.
Възможностите за избор на асистенти от нуж даещите
се граж дани са по-големи и това позволява търсенето на оптималните решения за всеки ползвател, от гледна точка на
потребностите му.
По Закона за личната помощ
Общият контрол за изпълнение на ЗЛП е възложен
на министъра на труда и социалната политика. Кметовете
на общини и доставчиците на лична помощ по чл. 18, ал. 2
упражняват контрол за предоставянето на личната помощ.
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В чл. 12, ал. 3 и следващите от Наредба № РД-07-7 от
28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ е
предвидено извършването на проверки от определени от
кмета на съответната община слу жители най-малко веднъж
на шест месеца или при постъпил сигнал чрез посещение
в дома и събеседване с ползвателя (или с неговия законен
представител) на лична помощ, като информация може да
се събира и от неговите близки. При посещението следва да
се провери:
1. как се извършва водене на месечен отчет за положения труд от асистента;
2. съответствието на съдържанието на месечния отчет
с реално извършените от асистента дейности;
3. удовлетвореност та на потребителя от ползването на
механизма лична помощ.
Резултатите от извършената проверка следва да се
впишат в протокол, съставен от съответното длъжностно
лице и подписан от асистента, от ползвателя (или от неговия
законен представител) и от проверяващия слу жител. Служителят е длъжен да посочи в протокола констатации от извършената проверка относно предоставяните от асистента
дейности от личен, домашен или социален харак тер, как то и
да отрази мнението на ползвателя (или на неговия законен
представител). При желание от страна на ползвателя (или
неговия законен представител) се допуска проверяващият да впише допълнително мнение относно качеството на
предоставянето на личната помощ. Служителят е длъжен да
впише препоръки или предложения, ако ползвателят и/или
асистентът са вписали незадоволително мнение.
В чл. 12, ал. 8 е изрично предвидено, че в случаите на
констатирани проблеми или възникнали конфлик ти слу жителят, осъществил контрола, е необходимо да уведомява
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доставчика на лична помощ за предприемане на действия
за преодоляване на конфлик тите.

IV. Изводи от сравненията
Въз основа на информацията по разгледаните 10 индикатора може да се направи обоснован извод, че Законът за
личната помощ е стъпка напред в предоставянето на по-качествена и достъпна асистентска грижа.
Чрез действието на нормативния акт се осигуряват:
•
единни правила за предоставяне на асистентската
грижа28;
•
предоставяне на подкрепа съобразно по-адекватна оценка в кратък срок, след като е установена потребностите и са подадени документите за
включване29;
•
устойчивост на финансирането и сигурност за нуждаещите се, че ще имат нужната грижа30;
•
по-голяма гъвкавост за хората с увреж дания и повече възможности за избор сами да определят кой
ще им предоставя помощ и по какъв начин31;
•
съответствие в значително по-голяма степен от
действащите програми на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреж дания
и на Коментар на Комитета за правата на хората с
увреж дания по чл. 19 от ок томври 2017 г.;
•
повече обхванати граж дани, за което свидетелстват и включените до юни 2020 г. 27 550 граж дани с
увреж дани;
28

Омбудсман на Република България. Годишен док лад за дейност та на омбудсмана
за 2018 г. С.: 2019: 32.
29
Пак там: 32.
30
Пак там: 32.
31
Пак там: 32.

по-добри условия за личните асистенти и съответно – по-голямо желание от граж дани да се включат
при осъществяване на дейностите по механизма;
•
по-голяма възможност за ползване на съответстващ брой часове асистентска подкрепа, като лимитът е до 8 часа на ден за 2020 г. и 168 часа за месеца;
•
повече механизми за контрол и оценка на удовлетвореност та на ползвателите от предоставяната им
грижа.
Независимо от положителните оценки в значителната
част от индикаторите, сравнението показа и недостатъци в
Закона за личната помощ:
•
Основен проблем, който е констатиран в Годишния
доклад на омбудсмана пред Народното събрание за
2019 г.32, е въведеното изискване за отнемането на
добавката за чуждата помощ по чл. 103 от КСО. Много граждани, които са без семейства и с ниски доходи, са поставени на ръба на оцеляването след избора им да се откажат от средствата от добавката, за
да получават асистентска грижа. Подобен е и проблемът с родителите на децата с увреждания, които
следва да избират дали да се откажат от 380 лв. от
получаваните от тях месечни помощ за отглеждането на детето им и да ползват механизма лична помощ, или да продължат да получават 930 лв.
•
Друг сериозен въпрос е, че договорите не може да
започнат да се прилагат веднага, а следва да се изчака 1-во число на следващия месец, като нуж даещите се са принудени да останат известно време
без асистентска подкрепа.
32
Омбудсман на Република България. Годишен док лад за дейност та на омбудсмана
за 2019 г. С.: 2020: 77.
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Липсва реален механизъм за подкрепа на самотни
граж дани, в малки населени места, които отговарят на условията на Закона за личната помощ, да
си намерят личен асистент, който да ги обгрижва.
Независимо от усилията и на общините по места,
някои граж дани остават без асистентска подкрепа
за дълъг период.
По отношение на: възможностите за избор на асистент, обек тивност та на оценката на потребностите, управлението и контрола на изпълнените от
асистента дейности, начина на регулиране на договорните отношения меж ду асистента и ползвателя,
не са изпълнени напълно изискванията на чл. 19 от
Конвенцията за правата на хората с увреж дания.
Не са въведени етични правила/етичен кодекс на
личния асистент, което е особено необходимо в отношенията меж ду подкрепящ и подкрепян, с оглед
на разликата в позициите и фак та, че подкрепяният
е в уязвимо положение и се навлиза в най-личното
му пространство.
Не са уредени още: базова система за измерване
на удовлетвореност та от предоставяната грижа;
задължителни обучения на асистентите по оказване на първа помощ на потребителите, как то и текущи обучения на хората с увреж дания как да управляват предоставяната им грижа и да си избират
асистентите. Според Людмила Векова това е едно
от съвременните предизвикателства на социалните дейности в България пред системата за социална защита (Векова 2019).
Ограниченията на часовете лична помощ и на обхвата ползватели до края на 2020 г. не позволяват

V. Заключение
Направените сравнения и констатираните проблеми
позволяват да бъдат направени следните предложения за
изменения в Закона за личната помощ, чрез които да се отговори на нуж дите и очакванията на ползвателите и да се
подобри качеството на подкрепата:
•
Да се гарантира, че предоставянето на подкрепата ще започне веднага след сключване на трудовия
договор на личните асистенти.
•
Да се даде възможност за хората в тежко социално
положение, без семейства, да имат възможност да
ползват част от добавката по чл. 103 от КСО или напълно да бъдат освобож давани от задължението
да се отказват от нея.
•
Да се предвидят възможности за обек тивна оценка
на потребностите на хората с увреж дания, особено
на тези с психични заболявания, които са запазили
двигателната си ак тивност.
•
Да се въведат задължения и ресурси за провеж дане на обучения на ползвателите на личната помощ
как да организират личната помощ и от каква подкрепа имат нуж да; на личните асистенти и на служителите, които администрират процеса по предоставяне на механизма.
•
Да се създадат индикатори за осъществяване на
ефек тивен контрол и мониторинг на предоставя-
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на определена част от тези, които са включени, да
получат подкрепа съобразно реалните им потребности, а другите, които не отговарят на въведените ограничения за достъп, са лишени от достъп от
каквато и да било подкрепа.
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ната асистентска подкрепа и за постигане на целите на Закона за личната помощ, особено за водене
от хората с увреж дания на независим живот.
Да се предвидят възможности за професионализиране на грижите и осигуряване на системна подкрепа на нуж даещите се.
Да се въведат етични правила за личния асистент,
базова система за измерване на удовлетвореността от предоставяната грижа; задължителни обучения на асистентите по оказване на първа помощ на
потребителите.
Да отпаднат ограниченията за броя часове лична
помощ и достъпът да се извършва съобразно оценката на потребностите.
Чрез диалог с всички заинтересовани, включително ползвателите и техните семейства, неправителствените организации, да се обсъдят и използват
добрите прак тики в други държави за предоставяне на асистентска подкрепа, с цел привеж дане на
законодателството в максимално съответствие с
изискванията на чл. 19 от КПХУ.
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ДОМАШНАТА ГРИЖА КАТО СРЕДСТВО
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДОСТОЕН И АКТИВЕН ЖИВОТ:
СИНОВЕН ДЪЛГ, ДЪРЖАВЕН АНГАЖИМЕНТ,
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ И/ИЛИ УСПЕШЕН МОДЕЛ
ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО?
Мартин Й. Иванов, Радослава Лалчева
Резюме: Домашните грижи в България традиционно са преди всичко отговорност на семейството. Тъй като няма отделна система за
домашни грижи, която да обединява медицинските и социалните
грижи у дома, вкл. палиативни грижи, ус лугите за домашни грижи
са разположени някъде в ничията земя меж ду институциите, общините и благотворителните организации. На фона на негативните
демографски тенденции на „посивяващото“ и „свиващо“ се общество, как то и на нововъзникналите рискове на пандемията COVID-19,
неефек тивното, некооперативно и дезинтегрирано състояние на
ус лугите за домашни грижи в частност и на социалния сек тор като
цяло е предизвикателство, което трябва бъде спешно адресирано.
Анализът, представен като разлика меж ду идеално-типичното, теоретично позициониране на ус лугите за домашни грижи в социалната система и реалната ситуация в България, се използва като
прагматична стъпка за очертаване на възможното поле за социални
иновации и развитие на успешни модели за социално предприемачество. Създаването на постоянни иновационни струк тури с подходяща методология за експериментиране и осигуряване на нови
решения, преодоляващи разликата меж ду заинтересованите страни и бенефициентите, е един от възможните начини за положителна
социална промяна. Особено за ус лугите за домашни грижи фокусът
на иновационните дейности трябва да бъде върху интеграцията
на социални и здравни грижи и в рамките на по-широките ус луги
в общност та, тяхната дигитализация и дебюрократизация, за да се
облекчи тежест та от хората, които формално или неформално полагат домашни грижи, а и не на пос ледно място за насърчаване на
превенцията и ак тивното стареене.

Въведение
На фона на неблагоприятните демографски показатели за намаляване и застаряване на населението на България
през последните години в допълнение с условията на пандемия от Ковид-19 пролича колко слабо развита е мрежата
от услуги за домашна грижа и в колко голяма степен се разчита единствено на т. нар. „неформална грижа“ – помощта,
която се оказва обичайно в рамките на семейството и кръга
от приятели и познати. Домашната грижа като част от услугите в общност та се оказа най-слабото звено в действащата
система на социално-здравни услуги в България. Услугите в
домашна среда са сек торът, който най-бавно и трудно се реформира и който, като цяло, в най-голяма степен изостава
по отношение на качеството, разнообразието и обхвата на
услугите в сравнение с другите европейски държави. Въпреки огромното търсене, в България услугите домашна грижа
(домашен социален партонаж, социален и личен асистент и
домашен помощник) са насочени предимно към най-крайно нуж даещите се и задоволяват едва част от базисните им
жизнени потребности.
В Националната стратегия за дългосрочна грижа и Плана за нейното изпълнение са поставени цели, които предполагат цялостна смяна на парадигмата и преход към интегрирани медико-социални услуги и холистичен подход. Все още
обаче прак тиката в България е, че услугите за домашни грижи не поставят в центъра личност та и нейните индивидуални нуж ди и предпочитания, а са насочени към поддържане
на здравословното състояние на потребителите – това найчесто се свеж да единствено до подкрепа за физическото
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им оцеляване. Сред причините за недостатъчния обхват и
слабата ефек тивност и ефикасност на сек тора на домашни
грижи у нас са бюджетните ограничения в социалната сфера, слабостите в организацията на предоставяне на услугата
(в това число липсата на добре обучени и мотивирани кадри), как то и битуващите в обществото нагласи и стереотипи.
Не на последно място сред препятствията за развитието на
сек тора е слабият предприемачески интерес и отсъствието
на стимулираща среда за разработване и пазарна реализация на иновативни решения (продук ти и услуги) за модернизиране на домашната грижа.
Изк лючително ниска е степента на осъзнаване на това, че иновативните подходи и иновативните технологии в
домашните грижи са от ключово значение за намаляване
на разходите, подобряване на нивото на квалификация на
заетите, повишаване на привлекателност та на професиите социален/личен асистент и най-вече за повишаване качеството на живот на хората, зависими от домашни грижи.
Стимулиране на иновативните процеси в сферата на домашните грижи и изобщо в сек тора на социалните услуги следва
да бъде приоритет в държавната политика и да намери отражение на местно ниво. Успешните иновации обикновено
имат голямо, сравнително бързо и устойчиво социално въздействие. Именно от тях има нуж да българското общество,
тъй като посрещането на нарастващите нуж ди на застаряващото население е едно от най-големите предизвикателства
през следващите десетилетия.
В настоящата статия, изхож дайки от едно идеално-типично състояние, в което трябва да се ситуира домашната грижа в системата на социалните услуги, ще се подходи
към анализ на ак туалното състояние на домашната грижа в
България с оглед на научно-приложната задача да се очер-

Мястото на домашната грижа в системата
на подкрепа – теоретична рамка
Работната ни дефиниция за домашна грижа обхваща
всички онези подкрепящи дейности, предоставяни в домашна среда за хора, които изпитват временни или постоянни затруднения в самообслужването си с оглед удовлетворяване на индивидуалните им потребности и постигане на
достоен и качествен начин на живот. Към тях причисляваме
и всички онези услуги извън границите на дома, които непосредствено способстват за така формулираната цел по
отношение на повишаване качеството на живот и ак тивното
справяне с житейската ситуация, в която се намира нуж даещия се от подкрепа човек. Така полето на домашната грижа
принадлежи на „общодостъпната“ здравна система, но също
и на медико-социалния сек тор, защото помощта в домашна
среда удовлетворява и двете – здравните и социалните нужди. В такъв случай обхватът на услугите, които би следвало
да бъдат предоставяни, е изк лючително широк1.
Следователно можем да зак лючим, че общоприетите
елементи на концепцията „домашни грижи“ са следните: 1)
набор от услуги, 2) необходими на хора с намален капаци1
Вж. Mutual information system on social protection, Situation on 1 January 2007,
Employment, social affairs & equal opportunities, Social protection and integration,
European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal,
Opportunities, Unit E. 4, 2007.
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тае поле за социални иновации и предприемачество меж ду
трите условно отграничени измерения на солидарност та:
синовен дълг (като меж дупоколенческа солидарност – от
по-младите към по-възрастните), благотворителност (като
социетална солидарност – от по-силните към по-слабите) и
държавен ангажимент (като преразпределителна солидарност – от по-заможните към по-бедните).
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тет на функциониране (физически или/и умствен), 3) които
в резултат на това зависят от външна помощ за задоволяване на разнообразни нуж ди (медицински и немедицински),
4) за продължителен период. Обикновено здравните грижи
се отнасят до базисни медицински услуги, рехабилитация и
възстановяване, превенция и палиативни грижи, предоставяни у дома, а немедицинските услуги са свързани с ежедневните дейности: персонални – по хранене, обличане, задоволяване на хигиенни нуж ди, придвижване и пр., грижи
по поддържане на дома, как то и за реализиране на социалните им връзки. Домашните грижи най-често се асоциират с
населението в напреднала възраст, което е по-вероятно да
бъде подложено на риска от хронични физически и психични увреж дания. Те са насочени към насърчаване на независимост та и подобряване качеството на живот на клиентите/
пациентите за определен период. Вариациите в различните
страни се основават на различията в оценката на зависимост та от грижи, идентифицирането и интерпретацията на
демаркационната линия меж ду лична и публична отговорност, предпочитанията към едни или други форми на подпомагане – формални) неформални, в натура/парична и пр.
Оттук и разнообразието от квалификации и прак тики от
гледна точка на обхвата и класификацията на самите услуги, включени в дългосрочните грижи; идентифицирането на
потребителите; продължителност та на периода, начина на
дефиниране на медицинските и немедицински (социални)
грижи и границата меж ду тях, ролята на публичния сек тор,
частния сек тор и семейството и пр.
Представените по-горе особености на домашните грижи предполагат насърчаване и развиване на взаимодействието меж ду социалните и здравните услуги. Различното
разпределяне на отговорностите (частна/семейна – общест-

Фиг. 1: Място на домашната грижа в системата на подкрепа

1. хора без увреж дания: по-голямата част от населението (основата на пирамидата), към които следва да са насочени само услуги за превенция и в минимална степен домашни
услуги – предимно краткосрочни;
2. хора от всички възрасти със затруднения в самообслужването в т. ч. хора с увреж дания, възрастни хора и хора
с хронични заболявания. Те са вторият слой на пирамидата,
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вена), различните начини на организиране на медицинските
и социалните грижи, как то и различното законодателство за
тях, като например в българския случай, водят до необходимост та от прилагането на нови модели и последващото им
регламентиране.
Мястото на услугите за домашна грижа в системата на подкрепа е много съществено, макар и подценявано.
Във всеки един момент нуж да от домашни грижи имат над
8% от населението (с различна продължителност и интензивност на подкрепата). В представената по-долу графика
(Фиг. 1) общото население на страната е илюстрирано като
пирамида, като условно са обособени 3 нива:
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към който в най-голяма степен спадат нуж даещите се от услуги домашна грижа;
3. хора, в това число деца с много тежки множествени
увреж дания. Тези от тях, които са в домашна среда, изискват висока интензивност на подкрепата. Част от тези хора са
настанени в резидентни социални услуги в общност та и институции. Целта е в максимална възможна степен грижата да
бъде деинституционализирана, което рефлек тира като увеличаваща се тежест върху сек тора на домашни грижи.
Полето на домашната грижа застъпва и трите нива на
пирамидата, което дава представа за големия ѝ обхват. Фактът, че на прак тика всеки член на обществото в определен
момент е потенциален потребител на домашни грижи говори за огромната социална значимост на сек тора. Това доказва зависимост та на цялостната система на подкрепа от степента на развитие и качеството на услугите, предоставяни в
домашна среда.
Представяме нашето разбиране за същност та, мястото
и ролята на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда с оглед на грижата за възрастните хора и хората с увреж дания като важна част от системата за оказване на
подкрепа за достоен живот в старост та и с ясното разбиране, че комплексните домашни грижи, колкото и широкообхватни и ефек тивни да са те, не са в състояние да решат всички проблеми на възрастните болни, а много често и самотни,
хора. Вярваме обаче, че те са важен елемент и основа за промяна на институционалния модел на грижа, за превенция на
входа към институциите, за по-ефек тивна и финансово оптимизирана грижа, която спестява разходи за неадекватни
хоспитализации и живот в институция.
По отношение на продължителност та на ангажимента,
разделяме домашната грижа на:

дългосрочна домашна грижа – за възрастни хора,
лица и деца с увреж дания и хронични заболявания
•
краткосрочна домашна грижа – лица на всякаква
възраст, които за кратък период не са в състояние
да извършват ДЕЖ (следоперативно, на интензивна терапия и др.)
По отношение на интензивност та на подкрепата обособяваме четири типа пакети:
•
с ниска интензивност – до 6 ч. седмично
•
със средна интензивност – до 12 ч. седмично
•
с висока интензивност – над 56 ч. седмично
•
с много висока интензивност – над 80 часа седмично
В това число причисляваме и дейности за превенция
с различна продължителност според рисковата група, към
която са насочени (вж. Фиг. 2):

Фиг. 2: Интензивност на домашната грижа
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Индивидуалният пакет домашни грижи зависи от степента на нуж дата от чуж да помощ при извършване на ежедневните обичайни дейности, свързани с хигиената на тялото,
хранене, подвижност, прием на медикаменти, провеж дане
на терапии, възстановяващо лечение и дейности, целящи
поддържане на личната социална мрежа и социално включване. Броят посещения, тяхната продължителност, честота и
обем на съдържанието на пакета от предоставяни грижи се
планират и съобразяват с индивидуалните нуж ди, здравословно състояние на всеки отделен човек и степента му на
зависимост от грижа.
Остаряването е свързано с физически, умствени и емоционални промени. Справянето с тях до голяма степен зависи от силата на личност та и от условията на подкрепа. Психическите промени, съпътстващи хода на стареенето, често
водят до тревожност, обърканост, депресии или деменция.
Тези заболявания изискват много внимание и компетентна
помощ как то за самия възрастен, така и за неговите близки
и приятели, на чиято подкрепа би могъл да разчита.
Според сферите на подкрепа приемаме следното разграничение на дейностите в домашна среда с оглед различните потребности на целевите групи:
• Подкрепа за лечение и долечение
Тук се включват: медицинско наблюдение и проследяване на жизнените показатели (кръвно налягане, пулс, кръвна захар, температура), съдействие за правилен и редовен
прием на медикаменти, вземане на кръв за изследване, грижа за тялото, обработка на рани и превенция на декубитуси,
общо мобилизиране и раздвижване, здравни съвети, превръзки и инжекции.
• Подкрепа за дейности от ежедневния живот (ДЕЖ)
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Дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ) включват хранене, лична хигиена, тоалет, облек ло, мобилност (ходене/
трансфер), пазаруване и бюджет, използване на средства за
телекомуникация, домакинска работа, хигиенизиране на дома и облек лото, ползване на градски транспорт и др.
• Подкрепа за задоволяване на социално-емоционални
нужди
Това са дейности, най-вече насочени към преодоляване
на социалната изолация и самотата, за изграждане и поддържане на личната социална мрежа, подкрепа при вземане на
решения, възвръщане на емоционалната сигурност и воля и
стимулиране за активност – някакъв вид трудова дейност както и смислени занимания за хоби или възстановяване.
• Подкрепа за информация
Потребителите на домашни грижи имат нуж да от разбираема и добре поднесена информация как то за възможностите, които им предлага системата на социални услуги,
така и по отношение на правата им като граж дани. Тук спада
и нуж дата от това да бъдат добре информирани за медиинскито си състояние. Често, поради липса на базисна информация, в различни ситуации те се чувстват „изгубени“, което
води до това да бъдат дискриминирани.
• Подкрепа за с цел овластяване и качество на живот
В рамките на домашните грижи се включват и целенасочени дейности за овластяване и социално включване на
потребителите. Към тази сфера се отнася подкрепата за равен достъп до обществените услуги, участие в обществения
живот и упражняване на равни права и задължения наравно
с всички граж дани.
Грижата за възрастните хора и хората с увреж дания
в дома, как то и в рамките на жизненото им обкръжение,
е неизменна част от човешкия свят и проявата на човеч-
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ност. Именно домашните грижи могат да подпомогнат възрастния болен човек да се справи с предизвикателствата
на болест та и старост та, продължавайки да живее в собствения си дом. Комплексните домашни грижи предоставят здравна, социална и морална подкрепа на възрастните
хора с хронични заболявания и трайни увреж дания, които
в различна степен не могат да удовлетворяват сами ежедневните си нужди. Подкрепата засяга тяхното ежедневие и
обхваща цялостния им живот. Професионалните здравни и
социални грижи се планират и предоставят според индивидуалните нуж ди и потребности на възрастния човек и са
съпътствани от внимание, съчувствие, вдъхване на сили и
надежда.

Методология на изс ледването
Настоящото изследване се базира основно на вторичен анализ на общодостъпни статистически данни, преглед
и анализ на стратегически и нормативни документи, становища и др. първични документи. И при двата анализа голяма роля играе и прекият собствен опит в социалната сфера
от над десет години особено в процеса на деинституционализация на социалните услуги. Въпреки това изследването
разчита и на допълнително проведени пет експертни интервюта, които да верифицират и конкретизират нашите изводи, особено в част та, отнасяща се до предизвикателствата от
ак туалната пандемия от Ковид-19. Съчетавайки количествени и качествени данни и техния анализ, изхож даме от един
по-скоро прак тико-приложен подход, като първо, очертаваме идеално-типичните рамки на идентифицираната проблематика, второ, съпоставяме с реалното състояние в сферата
на домашните грижи (по изведените от теоретичната рамка
количествени и качествени параметри) и, трето, обрисуваме

Състояние на домашната грижа в България
Целеви групи, потребности и осигурен
достъп до услуги домашна грижа
България е в челната десетка в Европа по застаряване
на населението (на 5-то място по данни на ООН). В края на
2017 г. възрастните хора на 65 и повече години са били около
20,8% от населението на страната, а темпът на застаряване е
много висок (НСИ). През 2025 г. 1 от всеки 5 българи ще бъде на възраст над 65 г. В България към 2060 г. възрастното
население на 65 и повече години като процент от общото
население се очаква да достигне 32%. В негативен план ще
се измени коефициентът на възрастова зависимост, като съотношението на населението на възраст 65 и повече години
към населението на възраст 15–64 години към 2060 г. ще е
по-малко от двама души в трудоспособна възраст към един
възрастен човек.
Относителният дял на бедните членове на домакинства, съставени от един човек над 65 г., е 54,2%. Това означава,
че всеки втори самотен възрастен човек живее под линията
на бедността. Разходите за грижата за възрастните хора като
процент от БВП средната стойност за ЕС-27 за 2008 г. е 0,41%
при 0,05% за България.
По данни на НСИ за 2019 г. в България пребивават над
1 млн. едночленни домакинства, от които повече от ½ са на
самотно-живеещи пенсионери или хора с увреж дания.
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конкретни измерения за развитието на социалните иновации и предприемачество.
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Фиг. 3: Брой нуждаещи се от домашна грижа
(Източник: НСИ, собствени изчисления)

Според Евростат за 2014 г. предоставяните ус луги в
домашна среда в България обхващат общо около 3% от населението. Делът им сред по-ниските нива на образование
е 4,5%, с по-високи нива в големите градове и предградията (4%) спрямо малките градове (2,3%) и селските райони
(3%). Това са общо приблизително 220 000 души. Според
нашия анализ, базиран на данни от националната статистика, броят им обаче би трябвало да е поне два пъти повече
(Фиг. 3).
Според статистическия отдел на ООН (2011 г.) общият процент на хората с увреж дания в България е 9,4% или
474 000 души (55,4% жени и 44,6% мъже) с почти еднакво
разпределение меж ду градските и селските райони (9,2%
до 9,9%). Същите данни се предоставят от Евростат и за
2011 г. За 2012 г. обаче Евростат отчита много по-висока
стойност от 1 369 500 души с увреж дания, от които 421 300
имат нуж да от помощ, което отговаря и на нашите изчисления.
Що се отнася до децата с увреж дания, намирането на
надеж дни, общодостъпни данни се оказа много трудно. Според наши изчисления около 9 000 деца се нуж даят от услуги в домашна среда. Общо 25 556 деца с увреж дания през

2

Интервю с министър Сачева; https://nova.bg/news/view/2020/03/16/
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2020 г. получават финансова подкрепа според Агенцията
за социална помощ. Почти половината от тях се нуж даят от
допълнителни услуги за домашна грижа (в допълнение към
обичайната подкрепа, предоставяна от семейството).
По отношение на това кой „доставя“ ус лугите домашна грижа, проучването на меж дународни док лади по темата показва, че делът на „неформалните обгрижващи“ в
България е един от най-високите в Европа, наред с Молдова и Румъния. Предимно жените са тези, които полагат
грижите за болния или възрастен член от семейството.
Това води и до сериозното предизвикателство за постигане на баланс меж ду семейните и професионалните роли
на жените в съвременното българско общество (Кинева
2020: 262).
Формалните домашни грижи – тези, които се предоставят на база договор меж ду потребител и доставчик от публичния или частния сек тор, реално достигат едва до около
7% от нуж даещите се (Фиг. 4) – до около 43 000 души2. Дори
тези данни изглеж дат изкуствено завишени, защото в нормална ситуация, при нормален капацитет, преди увеличаване на ресурса поради пандемията, домашните грижи,
доставяни регулярно общо от общините в България, не надвишават 23 000 потребителя. Още повече, че по отношение
на съдържанието на услугата то далеч не отговаря на дефиницията за комплексна медико-социална услуга в дома, тъй
като в общия случай става въпрос само за доставка на храна
до прага на потребителя.
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Фиг. 4: Разпределение на формалната/неформална
домашна грижа в България

Според Националното сдру жение на общините в 239
общини в България (от общо 265) се предлага някаква форма на домашна грижа за възрастни и болни хора, как то ак туално и за хора под карантина. Няма единен регистър за този
основен доставчик в сферата на домашните грижи, нито информация за видовете услуги, които се предлагат. По отношение на частните доставчици в Табл. 1 са обобщени наличните данни от Националния регистър, поддържан от АСП.
Видове ус луги домашна грижа като държавно делегирана дейност
Домашен асистент за възрастни хора
Социален патронаж
Личен асистент за възрастни хора
Приемна грижа
Социален асистент за възрастни хора
Социален асистент за деца*

НПО
39
10
19
15
38
0 (19)

Частни
фирми
97
29
60
1
74
0 (6)

Табл. 1: Регистрирани частни доставчици на услуги домашна грижа
(Източник: Регистър на АСП)

Фиг. 5: Покритие на държавните/общински услуги спрямо пакетите
домашна грижа по степен на интензивност на подкрепата
3
Национална здравна стратегия 2020, Политика 1.4. – Здраве за възрастните хора
(над 65 години).

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

117

Според Националната здравна стратегия 2020 обаче
около 20% от хората на възраст над 70 години и 50% от хората на възраст над 85 години съобщават за трудности при
осъществяване на дейности от ежедневието като къпане, обличане и тоалет, вземане на лекарства и други дейности. Това
се дължи главно на здравни проблеми, които ги съпътстват.
Основно те са свързани със заболеваемостта и уврежданията, причинени от хронични заболявания като рак, заболявания на дихателните пътища, сърдечно-съдови заболявания и
съдови заболявания на нервната система, диабет, деменция
и психични болести, мускулно-скелетни смущения и проблеми, свързани с нарушенията в слуха и зрението. Голяма част
от възрастните хора страдат от повече от едно хронично заболяване. С увеличаване на продължителността на живота се
появяват и затруднения в мобилността на възрастните хора,
които влошават допълнително качеството им на живот3.
По отношение на интензивност та на подкрепата държавните/общински услуги обхващат предимно нуж дите с
ниска и средна интензивност, докато „товарът“ на грижата
за хората в най-тежко състояние остава в полето на „неформалните грижи“ – в ръцете на членовете на семейството.
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В момента в България се предлагат основно 4 вида услуги за домашни грижи – социален асистент, личен асистент,
домашен асистент и социален патронаж:
•
„личен асистент“ осигурява постоянно обслужване
на дома на тежко болно или увредено дете или възрастен, за да улесни ежедневните нужди;
•
„социален асистент“ предоставя услуги, насочени към задоволяване на ежедневните нуж ди, организиране на свободното време на хора с трайни увреж дания или тежко болни самотни хора,
осъществяване на дейности за тяхното социално
включване и предотвратяване на социалната маргинализация;
•
„домашен асистент“ помага за лична хигиена, поддръжка на домакинството, приготвяне на храна
и др.;
•
„Социален патронаж“ подпомага отчасти дейностите в ежедневието, снабдяването с храна и лекарства и др.
В зак лючение можем да обобщим, че на база анализа
на наличните статистически данни се открояват три следните обезпокоителни тенденции:
1) увеличава се натиска върху неформалната домашна
грижа и като интензитет на подкрепата, и като обем на хората в нужда;
2) хората с по-нисък образователен и социален статус
и съответно по-ниски доходи, нуж даещи се от някаква форма на домашна грижа, се увеличават, с по-високи нива в градовете;
3) делът на държавните/общински услуги в домашна
грижа стагнира с периметър от изк лючително рудиментарен по характер.

Подкрепа за лечение и долечение
Отсъства развита система на медико-социални грижи
по домовете в т. ч. палиативни грижи. Най-чести проблеми,
които са показателни за ниското качество на услугите: недохранване, анорексия, декубитуси, управление на болката,
инциденти с медикаменти най-често поради:
• некомуникирани промени в приема на медикаменти
• прекомерна употреба на медикаменти
Подкрепа за дейности от ежедневния живот (ДЕЖ)
Частично се покрива от услугите личен асистент; соц.
асистент, дом. помощник и патронаж (държ. бюджет, ОП и
общински бюджет).
По отношение на качеството, следните проблеми са
показателни:
•
лоша лична хигиена, лоша оралната хигиена и отсъствия на грижа за ходилата.
•
основен проблем е осигуряване на потребителя
на контрол върху домашната му среда. Над 90%
от домовете не са обезопасени и крият рискове от
падане. 50% от паданията могат да бъдат предотвратени. Падането се свързва много често и с недохранване и неовладяна болка.
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Преглед на качествените показатели
на домашната грижа
По отношение на качествения анализ на ситуацията в
България ще разгледаме изведените в теоретичната част пет
основни фак тора: подкрепа за лечение и долечение, подкрепа за ДЕЖ, подкрепа за задоволяване на социално-емоционални нуж ди, подкрепа за информация и подкрепа с цел
овластяване и качество на живот.
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Подкрепа за задоволяване на
социално-емоционални нужди
Много висок процент от потребителите страдат от сериозни форми на депресия, различни безпокойства и инсомния. Емоционалните дисфункции са най-слабо идентифицираните и най-малко лекуваните нуж ди на потребителите
на домашни грижи. Намалените социални контак ти и отсъствието на дейности извън дома са основната причина за това
и най-голямото предизвикателство.
39% от възрастните хора в България заявяват, че много
рядко се срещат със свои близки и приятели (Кинева 2016:
401–412). Това е много тревожен факт, тъй като редките контак ти с близки и роднини водят до чувство на самота, нежелание за какъвто и да е социален живот, чувство за непълноценност и липса на щастие.
Подкрепа за информация
В България нуж дата от информация е пренебрегвана
от доставчиците на домашни грижи. С оглед повишаване качеството на грижата следва да се подобри достъпа до информация в следните области:
• превенция
• лекарства
• болести и медицинско състояние
• грижа за раните
• употреба на медицинско оборудване и технологии
• безопасност в домашна среда.
Установени са сериозни нарушаващи правата на потребителите проблеми в комуникацията по отношение на медицинското състояние, прогнозата и продължителност та на
грижата.

Предизвикателства пред домашната грижа
в България в условията на Ковид-19
Световната пандемия Ковид-19 многократно увеличи
броя на нуж даещите се от домашни грижи и постави във фокуса на общественото внимание острия недостиг и ниското
качество на услугите. Темата за здравето, благосъстоянието
и достойния живот на възрастните хора зае централно място в медиите. „Домашната грижа“ от събирателно на неясни
дейности на „социалните“ в помощ на изоставените и живеещите в нищета, изведнъж, почти във всеки български дом,
доби ясните измерения на конкретните човешки нуж ди и се
превърна в единственото възможно решение за много от
нас, особено в периодите на извънредно положение и карантина.
Ус луги за домашна грижа в ус ловия на Ковид-19
Възрастните хора и хората с увреж дания често се
сблъскват с висок риск, слаби превантивни мерки и неадекватни ресурси за възстановяване от Ковид-19, как то и с
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Подкрепа с цел овластяване и качество на живот
Домашната грижа в България все още не може да се
нарече „пътя“ към овластяването на хората с увреж дания.
Изборът „да си остане вкъщи“ се случва често, защото „няма
друг начин“, а не е съзнателен и желан избор на потребителя
с оглед по-добро качество на живот и независимост. Не са изк лючение случаите, когато са нарушавани човешките права
на потребителите. Депресията, усещането за безпокойство и
дискомфорт, причинени от физически симптоми, и най-вече
болката и отсъствието на адекватна и навременна домашна
грижа – това е ежедневието на българските потребители и е
показател за ниско качество на живот.
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ограничен достъп до основни здравни услуги в контекста
на здравна система, която понастоящем е пред срив. Както
по целия свят, така и в България сек торът на дългосрочната
грижа за лица с увреж дания и възрастни хора е най-засегнатият от пандемията Ковид-19, що се отнася до заболеваемост и смъртност. В условията на криза проличава колко
слабо развита е мрежата от услуги домашна грижа и в колко голяма степен системата разчита единствено на т. нар.
„неформална грижа“ – помощта, която се оказва обичайно
в рамките на семейството. Експертите са на мнение, че са
необходими незабавни действия за предотвратяване на заразяването и смекчаване на въздействието на пандемията
особено сред по-възрастното население и хората с увреждания – отговорност, която в този тежък момент социалният
сек тор трябва да сподели със здравния. Необходимо е спешно да се акцентира върху домашната грижа и да се инициират различни гъвкави решения, които да дават отговор на
конкретните нуж ди в условията на пандемия.
Количествена промяна – повишено търсене
на услугите за домашни грижи
В ситуацията на нарастващи заразявания с Ковид-19
много хора, които обичайно не изпитват нуж да от услуги за
домашни грижи, сега са в ситуация да бъдат зависими от семейство, приятели и съседи. Поради наложените мерки за
ограничаване на социалните контак ти и дейностите извън
дома и най-вече заради високата заболеваемост и последващото поставяне под карантина голям процент от хората с
лека степен на увреж дане и/или с леки хронични заболявания сега вече не са в състояние да се справя самостоятелно
с дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ), което е индикатор
за потребност от някаква форма на домашни грижи. Фиг. 6

Фиг. 6: Търсене на услуги в домашна среда
преди и в условия на COVID-19

В нормални условия нуждата от домашни грижи може да
бъде илюстрирана с ромб на фигурата в ляво, като тя покрива
много малка част от „здравото“ население (само тези в постоперативен период и с нужда от краткосрочна рехабилитация),
голяма част от хората с лека и умерена степен на увреждания
и почти всички хора с тежка и дълбока степен на увреждания
(необхванати от тази група са само настанените в специализирани институции и резидентни услуги в общността).
В ситуация на пандемия от Ковид-19 ромбът от първата фигура се видоизменя до петоъгълник в дясно, при което
се увеличава значително „търсенето“ от хората с лека и умерена степен и много осезаемо се увеличава броя на хората,
които „нормално“ не са потребители. Това е огромна тежест
за българската социална система и по-специално за звената, организиращи услугите за домашни грижи. Общините са
най-често тези, върху които пада отговорност та да обгрижат населението, но за съжаление те имат сериозни затруднения как то по отношение на финансовия ресурс, така и по
отношение на организационния капацитет.

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

123

илюстрира промяната в търсенето на услугите домашна
грижа преди и по време на кризата.
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Качествена промяна – нововъзникнали
предизвикателства и повишени изисквания
към услугите за домашна грижа
На база експертните интервюта и собствения опит в сферата можем да изведем следните тенденции за ситуацията у нас:
• Силно увеличение на търсенето с променени характеристики предвид новите условия;
• Остър недостиг на персонал за услугите домашна
грижа, съчетан с традиционно високите нива на текучество възпрепятстват приемственост та в грижите за потребителите и затрудняват последователния
подход в мерките за превенция;
• Неадекватно финансиране на допълнителните разходи, свързани с отговора на Ковид-19, като заплаха
за безопасност та на потребители и доставчици;
• Увеличените разходите за услуги домашна грижа водят до увеличаване и на броя и стойност та на плащанията „от джоба на потребителя“;
• Недостатъчен капацитет на традиционните общински услуги като социален патронаж, социален и личен асистент;
• Увеличена тежест и дял на неформалната грижа и
невъзможност на част от неформалните обгрижващи да полагат обичайните грижи поради проблеми
в собствените им домакинства;
• Трудности да се проследява и мониторира въздействието на Ковид-19 върху здравето на хората, нуж даещи се от услуги домашна грижа, как то и върху човешкия ресурс, зает в сек тора;
• Трудности и закъснения при разпределянето на медицински консумативи и храна за потребителите на
домашни грижи, особено в селските райони;
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• Страх от заразяване и различни психологически
проблеми сред потребителите;
• Нарастващ стрес сред домашните асистенти, личните асистенти и слу жителите на социалните патронажи с последици върху психическото им здраве;
• Недостатъчно внимание, вкл. обучения за безопасност та на работното място на слу жителите в сек тора
на домашни грижи;
• Увеличаване на случаите на тормоз и насилие, как то
от страна на домашния асистент спрямо възрастния
човек, така и в обратната посока;
• Свръхзаетост на медицинския персонал води до неглижиране на целевата група и отказ за посещения по
домовете;
• Отказване на болнична помощ на възрастните хора
с неясни аргументи и по дискриминативен начин;
• Значителен дял на хората, нуж даещи се от домашни
грижи, са възпрепятствани в нормалните им социални контак ти, напр. посещения от приятели и роднини;
• Отсъствие на специфични мерки, които да подкрепят и да спомагат за благосъстоянието на тези, които получават и на тези, които предоставят домашни
грижи.
В България кризата с Ковид-19 разкри многогодишни
проблеми в дългосрочните грижи и по-конкретно в системата на домашни грижи, в това число: недостатъчно финансиране, липса на капацитет, лоша координация, неясно разпределение на отговорностите и отчетност, фрагментация
меж ду сек торите на здравеопазването и социални услуги,
силен недостиг и недооценен човешки ресурс. Само чрез
справяне с тези предизвикателства хората, които се нуж да-
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ят от домашни грижи, могат да получат качествени, справедливи и устойчиви домашни грижи, които им позволяват да
живеят по начин, зачитащ основните им права и човешкото
им достойнство.

Възможности и предизвикателства за
иновации в сферата на домашната грижа
Българската иновационна система се състои от (неинтегрирани) публичен и частен сегменти. Тази ѝ основна
харак теристика ѝ отреж да пред предпоследно място в годишния сравнителен анализ на иновациите в ЕС за 2016 г. в
категорията на т. нар. „скромни иноватори“. Сред слабостите, присъщи на държавната политика за създаване и развитие на национална иновационна система, трябва да отбележим следните:
• Неформулиране на стратегическа визия и ясен фокус върху единна политика за иновации и научни изследвания;
• Сек торна фрагментация на целите и приоритетите в
тази политика, изразяваща се във фрагментация на
правомощията меж ду две министерства плюс редица други институции;
• В резултат: непоследователно и спорадично финансиране, как то и непоследователност в участието на
частни институции, занимаващи се с темата.
Конкретно в областта на домашните грижи сериозна
пречка е отсъстващият диалог и сътрудничество между формалните доставчици на услуги за домашни грижи и неформалните структури, но и иновативните фирми редом с общинските и държавни институции, научно-изследователските
центрове, инвеститорите и финансовите институции. Като
цяло няма механизми, които да улесняват обмена и диало-
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га между тези, които познават нуждите на целевите групи, и
онези, които биха могли да предложат решения в сферата на
домашните грижи. Тази структурна особеност допълнително
се затруднява от ниската платежоспособност на ползвателите на домашни грижи и съответния недостатъчен интерес от
страна на инвеститори за развитие на иновации.
Следователно, необходимост та от развитие на екосистема за иновации в сферата на домашната грижа, как то и
синхронизиране на различните видове стратегии и политики, които развиват домашните грижи като цяло и по-специално следболничната рехабилитация и социалните услуги,
са очевидни. Освен това липсата на единна методология за
оценка на индивидуалните нуж ди е пречка за прозрачното и
висококачествено предоставяне на услуги за домашни грижи. Така се оформят три основни проблемни полета за генериране на социални иновации в домашната грижа:
• дебюрократизация на услугите за грижи, цифровизация на услугите и продук тите за грижи (дигитализация)
• набиране на квалифицирани работници (решения
за повишаване на привлекателност та на работните
места в грижите, като реформа на дуалното образование, организационни решения и др.)
• Нови (маркетингови) разработки в домашните грижи: повече фокус върху развитието на социалното
пространство и ак тивирането на социалната мрежа/
доброволци; подходи, ориентирани към оптимизиране на съществуващите и осигуряване на нови ресурси, вместо решаване на „дефицити“ на бенефициентите.
По отношение на качествените показатели, които бяха изведени, Фиг. 7 на база трите иновационни принципа
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на опростяване, подновяване, подобряване предлага пет
примерни сфери за интервениране по отношение на дигитализирането на услугите: технологии за безопасност, подпомагащи технологии, дигитални решения и платформи,
автоматизация и роботизация, как то и рехабилитация и
управление на медицинското състояние, които биха се комбинирали с нови организационни и маркетингови решения
в рамките на визията за „умен дом“ и „е-здраве“.

Фиг. 7: Иновационни полета в сферата на домашната грижа

По този начин потенциалното място за развитие на
иновации в България може да бъде на средното (като отговорност) ниво меж ду семействата и общините, преодоляващо дефицитите на (меж дусек торна) координация и недостатъчно покритите потребности на бенефициентите. Така чрез
изграж дането на (цифрова) инфраструк тура лесно би могло
да се осигури пространство на предприемачи и бенефициенти за взаимодействие, обучения, експериментиране и
прототипиране на контекстно-базирани решения.
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Един от успешните подходи за това е т. нар. Стратегическо управление на ниши (Strategic Niche Management,
SNM). SNM се разбира като „създаването, развитието и контролираното завършване на защитени пространства за разработване и използване на обещаващи технологии чрез
средства за експериментиране, с цел (1) да се научи за желателност та на нова технология и (2) повишаване на степента на приложение на новата технология“ (Kemp et. al 1998:
186). Три са ключовите процеси при формирането на ниши
(Weber et. al 1999: 17):
• сдвояване на очакванията;
• изучаване на проблеми, нуж ди и възможности;
• формиране на мрежа.
Управлението на иновациите ще бъде по-успешно, ако:
а) очакванията се споделят от повече участници, поконкретни са, а тяхното съдържание е подкрепено от текущи проекти;
б) процесите на учене дават възможност не само за
учене от първи ред (без твърде много акцент върху техническата страна), но също така допринасят за когнитивни
промени и нагласи (обучение от втори ред);
в) от съществено значение за формирането на мрежата
е включването на външни лица с цел насърчаване учене от
втори ред и да задълбочат ангажимента си чрез мобилизиране на допълнителни ресурси.
Така подходът SNM предоставя необходимата аналитична и приложна стойност по отношение на „средата“ (екосистемата) в рамките на посочените трите процеса. Съответно необходимост та от (прак тическо) допълване лежи
в самото генериране на нови решения чрез фокусираната
изява на клъстерираните компетенции при създаването на
конкретната добавена стойност. Чрез т. нар. Лаборатории

130

за социални иновации, които комбинират методологията на
дизайн-мисленето, прототипирането и бизнес моделирането, се създават нови услуги и продук ти, които обслужват по
оптимален начин нуж дите на потребителя.

Заключение
В ус ловията на пандемична криза, от една страна,
беше осветено и диагностицирано тежкото състояние на
сек тора „домашни грижи“ в България, но от друга, започна да се формира благоприятно поле като предпоставка за
иновации и социално предприемачество. Български специалисти от различни области насочиха усилията си върху
разработки, които подпомагат грижите в домашна среда в
ус ловията на Ковид-19. В кратки срокове бяха разработени компютърни приложения, системи за домашно видео
наблюдение и известяване, улеснения за пазаруване и
придвижване вкъщи и други. Граж дански сдру жения и активисти стартираха доброволчески инициативи за подпомагане по домовете.
За да не останат тези усилия спорадични или се преустановят поради промяна в здравната обстановка, е необходимо стратегическо планиране и подкрепа на иновационните процеси. Изграж дането на перманентни струк тури,
които използват експериментални подходи (лаборатории,
инкубатори и пр.) или други методи за организиране на процеси в подкрепа на групи от различни заинтересовани страни, как то и целенасоченото развитие на научно-приложни
изследвания (напр. чрез т. нар. action research) за фокусиране на усилията на публичните (научни) институции и частния
сек тор, как то и промяна на политиките спрямо социалното
предприемачество и иновации са крайъгълните камъни на
успешната социална промяна.
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За сферата на домашните грижи развитието на екосистемата за иновации и предприемачество би довело до
повишаване на качеството, разнообразяване и разширяване на обхвата им в рамките на общност та и до по-ефек тивното им обвързване със съществуващите вече услуги и форми
на предоставяне на неформална грижа. Неминуемо фокусът
върху потребностите на крайния потребител ще доведе и
до по-доброто, не отгоре-надолу, административно, а отдолу-нагоре, ресурсно, интегриране на здравни и социални услуги. Чрез развитието на нови прак тически решения ще се
оптимизира и увеличи също така и подкрепата за големия
дял на неформалната грижа, осъществявана от непрофесионални болногледачи. Не на последно място фокус на иновационната дейност ще е разработването на мерки за превенция и рехабилитация за ак тивно стареене. Възрастните хора
ще се превърнат в атрак тивна целева група за нови услуги и
продук ти, които повишават тяхното качество на живот.
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ГРИЖАТА ЗА „ПРЕДТУБЕРКУЛОЗНИТЕ“ ДЕЦА
И УЧИЛИЩАТА НА ОТКРИТО В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК
Милена Ангелова
Резюме: Тази статия пред лага социално-исторически анализ на конструирането на специални подкатегории в политиките за борба с туберкулозата и грижата за детското здраве в България през първата
половина на XX в. Фокус на изс ледването са т. нар. „предтуберкулозни деца“ и училищата на открито. Изложението се фокусира как то
върху историческите контексти, в които се случва медикализацията
на детството в този период, така и върху дискусиите и политиките за
организиране на специални институции за превенция на детското
здраве.
Ключови думи: социална история, детско здраве, туберкулоза, училища на открито

Увод
Предложеното тук изложение се насочва към разбирането на един от аспек тите на историческия контекст, в който медикализацията на детството се случва в България през
първата половина на XX в., и към дискусиите и политиките
за необходимост та от създаване на специални институции
за защита на детското здраве.
Политическите, културните и социалните измерения на
историята на „детското здраве“ в последните десетилетия
привличат научен интерес, стимулиран от развитието как то
на изследванията на детството, така и на социалната история на здравето и болестта. Разработките върху историята
на социалния опит с туберкулозата отразяват голямото значение, придавано на детството като специална и уязвима
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възраст, която от началото на XX в. е не само „в опасност“, но
и сама е „опасна“ за разпространението на туберкулозния
бацил. Историята на институциите за предпазна медицина,
създадени благодарение на инициативите на общини, благотворителни организации или държавни институции в цяла Европа, също показват значението, отдавано на детското
здраве в този период. Факторите на околната среда, особено стандартът на живот, са сочени като отговорни за разпространението на заразни заболявания сред подрастващите.
Познаването на жилищните условия, условията за хигиена
и хранене, как то и на бюджетите на домакинствата започва
да слу жи като аналитичен инструмент, чрез който държавните експерти и педиатрите се опитват да получат достъп до
частната сфера с цел повишаване на обществените здравни
стандарти. В този период се конструират различни версии
на детското тяло, за да се илюстрират различните нива на
възможни дефицити на здраве: „деликатно“, „анормално“,
„болезнено“ (вж. Connolly 2004: 138–147). В контекста на превантивната медицина изследванията се обръщат не само
към лечението, но също така и към опазването на здравето
и укрепването на тялото. Резултатите се отразяват в разпространението на хигиенната пропаганда и подобряването на
хигиенните условия, с цел по-ефек тивно справяне с инфекциозните заболявания (Armstrong 1986: 211–232).
С въвеж дането на задължителното образование училището постепенно се превръща в много важен периметър
за политиките в област та на общественото здраве и по-специално на детската заболеваемост. Постепенно се възприема нагласата, че държавата трябва да се погрижи децата да
посещават училище в сгради, които да насърчават здравето
им, и да възпитава модерните хигиенни навици. С въвеж дането на институцията на училищния лекар (в началото само

136

в гимназиите), медицинският преглед на учениците се превръща в неотменна част как то от проследяването на здравното състояние на учениците, така и от разработването на
нови инструменти за наблюдение на развитието на техните
тела и на налагането на нови условия за хигиенни грижи.

Нови медицински категории и нови институции:
„латентнтата“ туберкулоза, „предтуберкулозното“ дете и превантивната грижа
Още преди откриването на Коховия бацил (1882 г.) реформите, предприемани в стремежа за ограничаването на
туберкулозата, са насочени към подобряване на социалните
условия като цяло. Доколкото за туберкулозата, до масовото въвеж дане на БЦЖ-ваксината и ефек тивната лекарствена терапия, няма ефек тивно лечение, основната формула за
преодоляването на болест та е „предпазване на здравите и
уединяване на болните“ (Русев 1930: 103). Когато става въпрос за лечение, то още в края на XIX в. се утвърж дава мнението, че болест та е лечима в началната си фаза посредством укрепването на съпротивителните сили на организма.
Откритията в бак териологията засилват възприемането, че
някои условия повишават рисковете от инфекция (особено в градски условия): лошите жилищни условия, оскъдният хранителен режим, липсата на свеж въздух, плюенето на
земята и др. Новото разбиране за туберкулозата в ерата на
бак териологията не само донася надеж ди за ефек тивно лечение, но и допринася за увеличаване на страха от заразяване. От този момент нататък туберкулозата категорично се
превръща в болест и на изолацията от обществото, а „фтизиофобията“ добива широко разпространение. Откриването на санаториума като най-представителна институция,
свързана с туберкулозата, поставя началото на модерното
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климатолечение и отваря нова фаза в историята на възприемането на болест та (Condrau 2010: 3–23). Санаториалният
режим включва почивка, физически упражнения, чист въздух и здравословна диета – като ключ към възможното възстановяване. Освен с откриването на санаториуми, противотуберкулозните политики започват да се провеж дат и чрез
изграж дането на мрежи от диспансери. Като сравнително
по-евтино съоръжение (в сравнение със санаториума), диспансерът дава възможност за дирек тна работа с болните и
застрашените им семейства, за анкети на условията на живот в бедните квартали, за наблюдение и контрол (работата
на сестрите-посетителки). И санаториумите, и диспансерите
се разглеж дат не само като лечебни места, но и като възможност да се просвещават болните и да се разпространяват знания за това, как „да се борят с туберкулозата“ и как да
предпазват околните (Duff y 1935: 145–151).
Високият процент на детска заболеваемост и смъртност, причинен от различни форми на туберкулоза, в началото на XX в. е смятан за огромен проблем в Европа и
Северна Америка. Загриженост та за детската смъртност и
опасност та от туберкулозата довеж дат до разработването на редица инициативи и до създаването на институции
за лечението на подрастващи. Пример за това е откриването от края на XIX в. на морски (не само планински) детски санаториуми, за които се смята, че подобряват общото състояние на децата, като ги поставят в здравос ловна
среда (Вж. Balducci 2007: 8–25). Водещ модел за този тип
лечебни заведения се превръща френската морска болница за деца в Берк-сюр-Мер (Франция), основана през 1861 г.
(Vanobbergen & Vansieleghem 2010: 325–340). Именно този
модел е използван и при организирането на детския морски саматориум в България по-късно.
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Що се отнася до училищата, развитието на медицинските възгледи за туберкулозата се отразява на начина, по
който училищните сгради започват да се оборудват с нови
предмети и мебели, проек тирани в съответствие с хигиенните стандарти. Въвеж дането на новости като тоалетни с
течаща вода, чешми с питейна вода и задължителните „плювалници“ отразява загриженост та за избягване на контакт с
причинителя на болестта. Разпространението на популярни
листовки и брошури за туберкулозата и поставянето на табели „Не плюйте на земята“ са отговор на подобни опасения.
Лекарите и педагозите започват все по-често да насочат вниманието на обществото към нови прак тики, укрепващи детския организъм – училището да възпитава и навици на лична хигиена, как то и да преподава нови нагласи към здравето
и здравословния живот. Нови термини като „преподаване
на открито“ и „слънчеви бани“ са въведени в образователната система, за да означат ново отношение към природните
елементи като слънцето, възду ха, водата, но и към самото
тяло, докато новите институции като училищни трапезарии,
летни детски колонии, училищни лекари и пр. се въвеж дат,
за да се укрепи конституцията на детето и да се направи помалко уязвимо към болестотворните агенти.
В първото десетилетие на XX в. връзката меж ду децата и туберкулозата става все по-важен фокус на обществено внимание в меж дународен план1. Постепено се стига до
експертен консенсус относно необходимост та да се преориентират усилията за противотуберкулозното движение
от лечение на туберкулозата при възрастни към предотвратяване на ак тивно заболяване при децата. Откритието от
1903 г. на немския учен Емил фон Беринг, че реак тивирането
на туберкулозния бацил, придобит през детството, може да
1

Вж.: Bryder 1992: 72–95; Connolly 2004; Theodorou & Karakatsani 2019.

2
Работата на Пирке свързва имунитета и свръхчувствителност та по начин, който
прекроява детското здраве и болест по отношение на туберкулозната инфекция и
оказва натиск на антитуберкулозните кампании в глобален мащаб. След въвеж дането на пиркетизацията (туберкулинов тест) се оказва, че почти всички изс ледвани
над 14-годишна възраст реагират положително на туберкулин, като по този начин
полезност та му като средство за диагностициране се оказва ограничена и още повече повишава социалните страхове от болестта. Освен това само някои от децата с
положителни туберкулинови проби развиват ак тивно заболяване на по-късен етап.
3
Туберкулинът представлява глицеринов екстракт на туберкулозната бак терия.
4
Пробата на Манту, известна още и като проба на Мендел-Манту, туберкулинов кожен тест, изс ледване на туберкулинова чувствителност, проба на Пирке, PPD-тест
(пречистен протеинов дериват), представлява изс ледване, с което се прави оценка
на имунния отговор на организма към туберкулозните антигени.
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причинява туберкулоза в зряла възраст, оборва приетото
дотогава разбиране, че детството не е толкова опасен период за развитие на болестта. Така се утвърж дава схващането
за „латентната туберкулоза“. Тази идея се развива през
1908 г. и от Клеменс фон Пирке2. Още през 1890 г. Роберт Кох
представя док лад пред Десетата меж дународна медицинска
конференция в Берлин, от който става ясно, че е изолирал
„вещество от туберкулозни бацили, което се надява, че може да обезвреди патогенните бактерии, които се намират
в живото тяло“ (Koch 1890). Той нарича това вещество туберкулин3. Скоро става ясно, че туберкулинът е неефикасен
като лечебно средство, но малко по-късно се оказва изк лючително ефек тивен за диагностицирането на туберкулоза.
Стъпвайки върху проучванията на Кох, в началото на XX в.
няколко учени от Германия, Австро-Унгария и Франция работят върху приложението на туберкулина и това, което
днес познаваме като кожна туберкулинова реакция4 .
Преди приложението на туберкулина децата са класифицирани в две групи по отношение на туберкулозата – болни и здрави. След 1908 г. устойчиво се утвърж дава
трета категория „предтуберкулозни“ (или „предразположени към туберкулоза“), включваща заразени, но без ак тивно
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заболяване. Преди това те са определяни като „слаботелесни“, „бледи“, „деликатни“ и пр. Именно тези подрастващи се
превръщат в целева група за многобройни инициативи в
следващите три десетилетия.
Отделните страни разработват специфични под ходи
за превенция на ту беркулозата при „предту беркулозни“
деца, като включват елементи от френската концепция
за приемно настаняване на такива деца от пренаселения
град в провинцията, немската идея за училището на открито и американската профилак тика, доразвила концепциите за преванториума и училището на открито в комплексен модел, който успешно се „реекспортира“ в Европа
след Първата световна война. Последиците от Първата
световна война водят и до нарастване на загриженост та
за предотвратяване на ту беркулозата при децата. В резултат на това се разработват нови „профилак тики“ в райони,
съседни на повечето големи градове – на места с климатични ус ловия, като тези за санаториумите (Connolly 2004:
141). Въпреки раз личията в отделните страни, всеки от
тези модели на интервенция по отношение на детското
здраве се превръща в част от политиките за обществено
и здравно подпомагане. Тези политики не просто из лагат
децата на чист въз дух, осигуряват им добра храна и ги
учат на хигиена. Важен аспект се оказват и евгеничните
визии – децата да се гарантират като „продук тивни граждани на национална държава“. Така, „предразположението към туберкулоза“ като диагноза, се оказва и инструмент за медико-социален контрол – масови медицински
прегледи на деца в училищна възраст и/или извеж дане
за определен период от „рискови“ семейства в кампании,
контролирани от лекари, и до голяма степен – финансирани от държавата (Bakker 2010: 343–361).

5
През 1903 г. Гранше се опитва да отдели за определен период деца от туберкулозни
семейства от Лион, които са изпратени при селски семейства в провинцията.
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Създаването на „алтернативни“ училища в близост до
големите градове, в провинцията, край морето или в гората,
където децата да прекарват известно време, комбинира хигиенното пребиваване, без да се налага да извежда за дълго
децата от семейната им среда. Основната цел на тези училища е да укрепят тялото чрез подходящи упражнения, здравословна диета, почивка и придобиване на хигиенни навици.
Първите опити за въвеждане на училища на открито (école de
plein air) или „горски училища“ (Waldschule, escola del bosque)
принадлежат на Херман Литц през 1898 г. в Германия и почти
по същото време – на Сесил Реди в Англия и на Едмонд Демолин във Франция (Littig 2004). „Горското училище“ в Шарлотенбург (тогава предградие на Берлин) от 1904 г. – резултат
от сътрудничеството на лекаря Бернхард Бендикс и учителя
Херман Нойфер, се счита за първото същинско училище на
открито. Разположено е в борова гора, в частично затворени дървени сгради, които побират около 120 ученици. Пътуващи всеки ден (с ангажимента на Германския червен кръст),
децата прекарват по 11 часа на ден в училище, като се хранят
по пет пъти на ден, под лекарско наблюдение. По модела на
„горското училище“ в Берлин през следващите десетилетия
се организират училища на открито в цяла Европа и Северна
Америка (Connolly 2004: 143). Училищата на открито се организират в опростени строителни съоръжения – павилиони,
навеси и беседки в гората, в градина или на морския бряг.
Въпреки че германският модел на „горското училище“ става
широко популярен и се превръща в международен стандарт,
за разрастването на движението за училищата на открито
важен е също приносът на френския педиатър Жак-Жозеф
Гранше – идеята му за „преванториума“5, както и популя-
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ризирането на концепцията за „предтуберкулозното дете“
(Bryder 1992: 83). Организирането на учителски сдружения и
поредицата международни конгреси, за обучение на открито, допринася допълнително за обмена на идеи и опит. Както
се подчертава на Третия конгрес по училищна хигиена, който
се провежа в Париж през 1910 г., Германия се смята за водеща в тази област поради създаването на „горските училища“.
Влиянията на немското горско училище могат да бъдат открити при посещенията на английски, датски, шведски, френски и
испански училищни лекари и педагози в Шарлотенбург, за да
изучат отблизо начина, по който функционира това училище.
Училищата на открито стават популярни в Европа и Америка
в годините преди Първата световна война и се организират
и издържат от общини, от училищни фондове, родителските
съюзи, благотворителните организации, местни и регионални съвети.

Институционализиране на грижата за застрашените
от туберкулоза деца в България
От началото на XX век туберкулозата и в България
се превръща в класически пример за „социална болест“
(Даскалов 2005: 84), причиняваща около 1/6 от общата смъртност в страната до средата на века. Когато болест та влиза в
дневния ред на обществения дебат, се следват не по-различни концепции от възприетите в меж дународен план. Това е
периодът, когато се поставя началото на специализирана
медицинска стратегия в страната – обща регистрация на заболелите от туберкулоза, с акцент върху смъртните случаи
и на изграж дането на специализирани лечебни заведения –
първите санаториуми, диспансери и т. нар. гръдоболни
отделения. През 1909 г. освен Централната санитарна инспекция (по-късно Дирекция за народно здраве), като орга-

6
През 1910 г. дру жеството организира и открива Софийският диспансер за слабогръди. През лятото на 1911 г. със средства на Софийският клон се открива и лятната колония „Детска почивка“ за застрашени от туберкулоза деца при с. Своге.
Вж. Трети годишен отчет на Централния комитет на Дру жество за борба с туберкулозата в България – Борба против туберкулозата, II, 1914, № 1, 1–2.
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низация от граж данския сек тор и като част от меж дународното движение, вече съществува и Дру жеството за борба с
туберкулозата в България с постепенно разрастваща се мрежа от клонове в страната6. Краят на Първата световна война маркира една от границите в цялостната ориентация на
противотуберкулозните усилия на българските правителства. Макар и преди това българският експертен дискурс да
търси съотнасяне с меж дународния опит, именно през 20-те
и 30-те години на XX век, той се поставя в перспек тивите и
програмите на меж дународните организации и следва нормите на един глобален публично-здравен модел.
Развитието на специфични социални технологии за организирането на лечебни мерки срещу туберкулозата и тяхното институционализиране в България започва през 1905 г.
с преустройството на държавната болница в Троян в първия
за страната санаториум. През същата година във Варна се
открива и морски санаториум за деца с костно-ставна туберкулоза. Държавният санаториум край с. Искрец започва
работа през 1919 г. Тогава започва да приема болни и първото противотуберкулозно отделение в Александровска болница със 100 легла.
Още през 1909 г. д-р Илия Хаджииванов открива полемиката за туберкулозата в училището на страниците на сп.
Медицинска беседа. Доклад на тази тема той изнася на Осмата меж дународна конференция против туберкулозата (Хаджииванов 1909: 579). Д-р Хаджииванов подчертава общественото значение на борбата с туберкулозата в училище във
време, когато България вече се вписва в меж дународните
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ак тивности на борбата с туберкулозата (вж. Ангелова 2020:
203–230), и поставя на дискусия въпросите за уреж дането на
повече летни ученически колонии, за въвеж дането на гимнастиката в училище („дихателна и шведска“), за здравната
пропаганда в училище, за ролята на учителя в обществените
начинания за борбата против туберкулозата и пр. (Хаджииванов 1909: 580). По това време и Дру жеството за борба против туберкулозата, освен всички други ак тивности (вж. Ангелова 2015: 315–335), се опитва да разпространи във всички
училища „12-те здравни заповеди“ – да се прочитат всеки
ден, докато не се научат наизуст от учениците – и настоява
със специално писмо до МНП те бъдат отпечатани на кориците на тетрадките и учебниците (Русев 1930: 91).
Историята на летните детски колонии (летовища) не е
нова тема, макар и не винаги да се подчертава връзката им
специално с опасност та от туберкулозата за детското здраве. Летовища се организират от различни благотворителни
дру жества на много места в страната след 1904 г. и стават
особено популярни в периода меж ду двете световни войни
(Вж. Попова 1999; Angelova 2004: 163–176). Д-р Марин Русев
в обширна статия от 1930 г. отделя особено място на ученическите колонии в „прямите или косвени начинания за борба
против туберкулозата от държавата, окръзите, общините и частната инициатива“ (Русев 1930: 92). Преди откриването на лятната ученическа колония на Дру жеството за борба против туберкулозата в България през 1910 г. в страната
има само няколко такива начинания. Първата лятна детска
колония е организирана през 1904 г. в с. Лъджене – по инициатива на тогавашния министър д-р Шишков. Следващата,
и по-известна, е тази на софийското дру жество „Здравец“ в
с. Панчарево (София), как то и колонията на Педагогическото
училище в Стара Загора. От 1907 г. по инициатива на Пана-

7
Софийският клон на Дру жеството за борба против туберкулозата. Народно здраве,
1929, 17–18, 135.
8
ЦДА, ф. 116К, оп. 1, а. е. 81, л. 1–5.
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гюрския околийски хигиенен съвет е образувано дру жество за детски ученически колонии и в Панагюрище (пак там).
През юли 1910 г. ЦК на Дру жеството за борба против туберкулозата открива първата си детска лятна колония „Детска
почивка“ в с. Своге за „застрашени от туберкулоза деца“.
Намерението е тя да работи всяко лято и там да се приемат деца, изпратени от дру жествените клонове в страната.
Подобно на патоса, свързан с преванториумите, а по-късно
и с училищата на открито, и в случая с летните колонии се
търси укрепването на детския организъм срещу бъдещата
заплахата от болест та (Тананов 1936: 101). Осигуряването на
средства за летовището се случва благодарение на съвместните действия на Дру жеството за борба против туберкулозата и организации като Българския червен кръст, Съюза за
закрила на децата в България (СЗДБ), държавни институции и
местни благотворителни дру жества в област та на общественото подпомагане.7, как то и от лични дарения8. Летни детски
колонии за деца, застрашени от туберкулоза, организират и
други клонове на Дру жеството за борба против туберкулозата – Татарпазарджишкият, Шуменският, Старозагорският и
др. (Русев 1930: 88). През 1920 г. например в страната са организирани общо 18 летни колонии, а 1925 г. те са 43 с около
2800 летовници (пак там: 94). От края на 20-те години броят
на летовищата стига до 70 годишно – през лятото 1928 г. са
организирани 71 колонии в страната (15 морски и 56 планински и горски) и броят им продължава да се увеличава до
1942 г. (Балкански 1932: 131).
Същинският дебат за „предтуберкулозното“ дете се
разгръща сред експертите в България през 30-те г. на XX в.
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и то в посока на дефицитите на статистически данни за туберкулозата сред учениците (Недялков 1936–1937: 340–347).
Доколкото има данни от училищните лекари, те са главно за
гимназиите, докато в основните и прогимназиалните класове почти няма сведения, освен в районите на някои диспансери в по-големите градове (Петров, Гончев 2011: 49–55).
От идеята на д-р Гранше за превантивни мерки за здравето
на „предразположените“ към туберкулоза деца до откриването на действащ преванториум в България минават около
30 години. През 1936 г. Софийският клон на Дру жеството
за борба с туберкулозата експериментира с идеята за преванториум в България, откривайки такъв в близост до диспансера, поддържан от дру жеството в столицата – главно
за деца от бедните бежански квартали „Ючбунар“ и „Коньовица“: „Той има за цел, като приюти децата, да ги предпази
от техните болни с отворена туберкулоза родители или
близки. В преванториума, който в странство някои наричат ‚полусанаториум‘, тези деца се отглеждат при специален режим и грижи и под контрол на лекар“9. Макар и с оскъден бюджет, Дру жеството успява да обзаведе съоръжение
с 30 легла, подпомагано от СЗДБ, Българския женски съюз,
Софийска община (Отделението за обществено подпомагане) и от представителството на Близкоизточната фондация
в България, която вече е разработила Здравен център и лятно детско игрище в „Коньовица“ (вж. Ангелова 2011: 89–97).
В Софийския преванториум децата са близо до семействата
си и така той малко се отличава от училището на открито –
децата по-скоро са под лекарско наблюдение, хранят се питателно, не живеят постоянно в „опасни“ жилищни условия и
не са в постоянен досег с болни членове на семействата им.
Заради малкия капацитет на преванториума за 3 години (до
9

Туберкулоза, 1939, 9, с. 1.

10

ЦДА, ф. 160, оп. 3, а. е. 198.
ЦДА, ф. 160, оп. 3, а. е. 197.
12
От 1950 г. преванториумът се преименува на Детски окръжен санаториум и съществува до 1961 г. Вж. ДА–Стара Загора, ф. 805, 63 а. е.
11
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1936 г.) той успява да се погрижи временно за около 300 деца. В ГДНЗ също се обмислят възможности в тази посока и
през 1938 г. към Софийската държавна болница за гръдоболни за известно време е разкрит Предпазен дом за деца с родители, болни от туберкулоза с 40 легла (Балкански 1938: 63;
вж. и Недялков 1941: 309–314).
Най-амбициозният проект за преванториум в този
период идва по инициатива на царица Йоанна, но в крайна сметка – заради по-големите лечебни възможност ти на
санаториумите, в хода на осъществяването му проек тът е
финализиран именно като детски санаториум. Строежът
и оборудването на Преванториума за гръдноболни деца в
Трявна се случва меж ду 1939 и 1944 г. и е открит официално през март 1944 г. като Царски детски санаториум „Цар
Борис III“. През следващите години в страната се откриват
няколко преванториума. Сред тях са преванториумите в Люлин (1945–1951 г.)10, в гр. Ловеч (1946 г.), в Горна баня (1947 г.) и
др.11 Интересен е случаят с откриването през 1948 г. на Преванториума за деца на бойци против фашизма и капитализма в с. Шипка. В този случай в сграда, в която се помещава
старопиталище, се приспособява част от сградата и детският
преванториум се организира като крило към приюта12.
Как то в санаториумите за деца, така и в преванториумите освен лечебно диетичният режим се организира и
учебен процес. Заради продължителния престой на подрастващите пациенти в тези институции задължително се
назначават учители и възпитатели, които преподават на децата в училищна възраст.
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Училищата на открито в България
За разлика от преванториумите, които се стремят да
изведат децата в по-здравословно обкръжение, но без учебният процес да е особен акцент, училищата на открито позволяват на децата да учат в „безопасна среда“, подложени
едновременно с това на климатична и диетична профилактика, насочена към укрепване на организма и предпазване
от ак тивна форма на туберкулоза (Châtelet 2008: 107–127,
Thyssen 2007: 247–264).
В този тип училища освен предпазен и лечебен ефект
се търси и засилване на хигиенните аспек ти на образованието. В хигиенното образование се търси една от възможностите за успеха на мерките за подобряване на общественото здраве, включително и при борбата с туберкулозата
(Theodorou & Karakatsani 2019: 81). Някои от училищата на
открито предлагат ангажиране на децата само през деня, а
други приемат деца за цяла учебна година и представляват
училище с пансион извън градския център. Именно към такъв тип се ориентират организаторите на училищата на открито в България през 30-те години на XX в. Основна фигура
в усилията за организиране на училища на открито в България се оказва д-р Томчо Станев – инспек тор по училищна хигиена при ГДНЗ. Разбира се, това начинание става възможно
и с подкрепата на просветното министерство (МНП), как то и
на Софийското училищно настоятелство и по-специално на
неговия председател по това време – д-р Иван Лекарски.
В непубликувана студия, озаглавена „Училищата на открито в чужбина и у нас“13, д-р Т. Станев проследява идеята
за този тип училища в България и осъществяването ѝ през
1930 г. Той посочва, че е посещавал училището в Шарлотенбург и е заинтригуван от приложението на идеята училищ13

ДА–София, ф. 1447К, оп. 1, а. е. 9, л. 1–45.

14
15

Пак там, л. 8–25.
Пак там, л. 26.
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ните лекари да посочват „предразположени към туберкулоза“ ученици, които да бъдат организирани в училище
на открито. От текста му става ясно, че той познава добре
системата на този тип училища и във Франция, САЩ, Англия,
Белгия, Швейцария, Италия, Унгария, СССР и др.14
Откритото на 5.11.1930 г. училище в Борисовата градина не е първият подобен опит. Самото учебно заведение използва, как то д-р Станев посочва – „едно старо помещение
в Борисовата градина, състоящо се от една голяма стая,
една малка стая, една веранда и един навес. Тя е построена
през 1904 г. с цел да идват тук децата от основните училища на София и да прекарват по отделения или училища по за
един ден сред природата.“15 Оказва се, че още веднага след
като започва работа училището в Шарлотенбург подобна
идея се опитват да реализират тогавашният просветен министър проф. Иван Шишманов и известният училищен лекар
д-р Величко Георгиев. По „предназначение“ построената за
училищни занимания сграда се използва само няколко години, а по-време на войните е изоставена. През 1928 г. д-р
Станев и неговите съмишленици я заварват полуразрушена
и се заемат с ремонт и облагородяване на пространството
около нея. През лятото на 1929 г. те правят експериментален
опит като лятно училище с 25 деца, които прекарват там под
ръководството на д-р Станев при специален режим – занятия на открито и силна храна. В началото на следваща учебна година училището започва да функционира редовно с 25
деца от Трето отделение – колкото позволява капацитетът на
сградата. МНП се ангажира с намирането на учители, ГДНЗ
отпуска една сума от 100 000 лв., а общинското училищно
настоятелство поема останалите разноски. Макар и най-
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скъп за издръжка, д-р Станев избира варианта за училище
тип „интернат“, т.е. цялата учебна година децата да прекарват в училище и да бъдат отдалечени от „нездравословната
домашна среда“ – моделът за училище на открито, който се
развива най-вече във Франция, Белгия и Швейцария. Недалеч от старата сграда се построява една голяма стая за спалня, а след това и класна стая, как то и една по-малка стая за
учителите. На следващата година се приемат деца от 2 отделения – трето и четвърто (40 деца)16.
Когато д-р Станев обяснява смисъла на този тип учебни заведения, той цитира утвърдени в меж дународен план
формули: „Целта на училището на открито е да се вземат
слабите и изтощени деца, децата на туберкулозните родители, които посещават обикновените училища и които
живеят в среда и обстановка, застрашаващи здравето и живота им, и се поставят при чист въздух и слънце, при специален режим на живеене, така че да закрепят здравето си и да
се приучат на добри навици, без при това да прекъсват курса на обучението си. В училищата на открито се използват
преди всичко чистият въздух и слънцето. Децата при всеки
възможен случай прекарват на открито, като и обучението
се води или като се разхождат с учителя, или наседали на чинове, поставени извън сградата, най-често върху постлана
с дъски земя. Когато времето е лошо, дъждовно и много студено, обучението се води в класни стаи, но те са с отворени
прозорци, така че въздухът, при който стоят децата, да е
винаги чист… Придобиването на здравни навици в училището на открито е една съществена задача на ръководителите. То се извършва не със сухо преподаване, а с приучаване
тези навици да бъдат прилагани във всекидневния живот.“17
16
17

Пак там.
ДА–София, ф. 1447К, оп. 1, а. е. 8, л. 1–2.

18
19
20

ДА–София, ф. 1447К, оп. 1, а. е. 9, л. 27–28.
Пак там, л. 28.
Пак там, л. 30.
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През 1931 г. инициативата за училища на открито се
разширява с второто такова училище в гр. Ловеч – отново по
инициатива на инспек тор-лекаря на ГДНЗ и с одобрението
на здравния дирек тор д-р И. Кесяков. Тук съмишленик на д-р
Станев се оказва бившият управител на Ловешката болница
и ак тивна фигура в противотуберкулозния дебат – д-р С. Съев. Училището се организира на 2 км от града, в сградата на
Лятната детска колония, принадлежаща на дру жество „Наука и здраве“18.
Следва един неуспешен опит, организиран от Софийското училищно настоятелство, да се разработи училище на открито в околностите на Варна, като се използва
собствената сграда на настоятелството, построена за лятна
колония. През декември там са изпратени 95 деца, но заради проблеми с издръжката в края на първата учебна година
училището се закрива19.
Когато д-р Станев е назначен за областен лекар в гр. Враца, той веднага се заема да организира училище на открито
за региона. Така четвъртото такова училище се създава по негова инициатива през 1937 г. в гр. Берковица. За целта първоначално се използва помещението на Софийските сиропиталища, а после Студентският дом в местността „Ашиклар“ край
града. Там се изпращат по 30 деца годишно от Врачанска област. Училището се издържа от фонд „Обществено подпомагане“ (по 450 лв. на дете), от ГДНЗ и от общините, от които идват
децата. Както и при другите училища, д-р Станев посочва: „Децата се вземаха от обикновени училища, като се посочваха
от учителите и училищните лекари. Те бяха деца слаби физически, деца на туберкулозни родители, деца анемични. Почти
всички бяха бедни“20. През втората половина на 30-те години
на XX в. лекари, специалисти по училищна хигиена и педа-
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гози дискутират активно възможностите за разширяване на
практиките за училищата на открито на страниците на Медико-педагогическо списание, Педагогическа практика, Свободно
възпитание, Учител, Народно здраве, Нашето дете и др. (Тодорова-Колева 2019: 74–81). Към 1943 г. и трите училища на открито продължават да приемат ученици и д-р Станев преценява резултата от работата им като изключително успешен: „в
продължение на повече от 10 години не се е оказало нито едно
дете, което да не е подобрило здравето си и да не е направило
прогрес в своето учение“21. Затворено през учебната 1944/45 г
заедно с другите училища на открито в страната, училището
на открито в София приема отново ученици през 1948/49 г.,
като „Училище на открито (за аденопатични деца), гр. София“
и е закрито окончателно през 60-те г. на XX в.22

Заключение
Въпреки възприемането на меж дународните модели,
до края на 30-те г. на XX в. туберкулозата в България остава
проблем, който се обсъж да много настоятелно, но не ангажира толкова в реално действащи програми и финансиране приоритетнни правителствени ангажименти. При около
200 000 болни и около 10–12 000 умирания годишно и при
значителното медийно отразяване на „туберкулозната опасност“ – диспансерите, санаториумите, гръдоболните отделения, преванториумите, и училищата на открито остават
крайно недостатъчни, а достъп до тях имат преди всичко хората от по-големите градове в страната.
След преврата на 9 септември 1944 г. политиките за
обществено здраве постепенно се форматират в нови иде21

ДА–София, ф. 1447К, оп. 1, а. е. 8, л. 4.
За дирек тор е назначен Тодор Илиев и той ръководи училището до закриването му
през 60-те години на ХХ в. Вж. ДА–София, ф. 1996, оп. 1, а. е. 18, л. 47.
22

23

ЦДА, ф. 160, оп. 3, а. е. 201, л. 225–227.
Така например Детският преванториум за 100 деца в Горна Баня се настанява в две
вили и един хотел, иззети от „спекуланти и незаконно забогателите от войната“ – ДА–
София, ф. 49, оп. 1, а. е. 16, л. 1–19.
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ологически рамки и в посока на скъсването с „буржоазните“ традиции и на установяването на здравна система от
съветски тип (системата „Семашко“) през 1951 г. Най-често
повтаряната здравно-пропагандна фраза „предпазването е
най-доброто лечение“ се заменя с лозунга „социализмът е
най-добрата профилактика“. В този период се търсят различни възможности за разкриване на нови болници, санаториуми, преванториуми и други заведения не толкова с
ресурси от общественото осигуряване, а в присвояване на
съществуващия сграден фонд извън сферата на здравеопазването. Така например в док лад до Председателя на Министерския съвет от 1946 г. здравният министър настоява да
бъдат преотстъпени за обществено-здравни нуж ди някои от
царските дворци в Евксиноград и Кричим или някои от дворците Врана, Царска Бистрица, Ситняково и Саръгьол23. Това
предложение не се реализира, но с функционална промяна
на други сгради за кратки срокове се откриват нови заведения за болни от туберкулоза в страната24. Към края на 40-те
години общественият интерес към развиването на тези институции намалява за сметка на фокусирането към приложението на БЦЖ-ваксината и лекарственото лечение – в този период лечението на туберкулозата в глобален план вече
е на ръба на „антибиотичната революция“ (Connolly 2004:
142–143). Въпреки че тази „революция“ е по-малко драматична от медийния отзвук по онова време, новите лекарствени
терапии в следващите десетилетия постепенно ще опразнят
санаториумите в глобален мащаб. Важен праг в тази посока, специално в българския случай, е и въвеж дането на задължителното БЦЖ-ваксиниране на новородените от 1951 г.
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Извън промененото идеологическо говорене след 1944 г.
политиките за овладяване на туберкулозата в България, както и в останалите държави под съветско влияние, се форматират в рамката на „медикализирана социална хигиена“
(Harsh 2012: 394–423). В тази рамка и меж динните категории
за детско здраве и институциите свързани с тях се настройват на вълните на това влияние – „предтуберкулозното“ дете
вече е „аденопатично“, а на мястото на училищата на открито идват нов тип „климатични“ училища.
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АНКЕТИТЕ НА ЖЕНИТЕ – СОЦИАЛДЕМОКРАТКИ
ЗА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ В КРАЙНИТЕ
ГРАДСКИ КВАРТАЛИ ПРЕЗ 1930-ТЕ ГОДИНИ
Кристина Попова
Резюме: Женските движения в Европа в първата половина на двадесети век, особено женските социалдемократически кръгове, са тясно свързани със социалното реформаторство и ак тивизъм, как то и с
развитието на методите на социалните проучвания. Статията има за
цел да представи мястото на българските социалдемократки, обединени в Женски социалдемократически съюз (създаден в 1921 г.),
в анкетирането на ус ловията на живот в работническите квартали
в градовете. Представени са съюзните инициативи в прак тиката на
домашни посещения и европейските влияния върху тези прак тики,
как то и нагласите на социалдемократките към бедност та, социалните проблеми и техните причини, към безработицата, жилищата на
семействата, проблемите на майките и грижите за децата. Основен
източник са публикациите в съюзния орган в. Недоволната в началото на 1930-те години. Анкетите в крайните квартали допълват
прак тиките на женското социално познание в тези години. Подобно
на сестрите-посетителки и социални работнички, социалдемократките търсят контакт с обитателите на крайните квартали. Те в по-голяма степен искат да чуят техния глас и да запишат техните истории
и непосредствените си впечатления. Наред с тази солидарност, те не
са чуж ди на евгенични схващания, а солидарност та им с онеправданите е ограничена до хората, които „обичат и търсят труда“.
Ключови думи: социалдемократки, ус ловия на живот, крайни квартали, социални проучвания, грижи за децата

Женските движения в Европа в първата половина на
двадесети век, особено женските социалдемократически
кръгове, са тясно свързани със социалното реформаторство
и активизъм, както и с развитието на методите на социалните проучвания. Статията има за цел да представи мястото на

За развитието на българската социалдемокрация от самото ѝ начало допринасят
множество жени – учителки, журналистки, преводачки, писателки. След разцеплението на БРСДП на тесни и широки социалисти, привърженичките на тесния социализъм –
Вела Благоева, Тина Киркова и други от хвърлят феминизма, като в общи линии приемат, че въпросът за женските права ще се реши със социалистическата революция.
Последователките на реформистката социалдемокрация начело с Ана Карима основават съюза „Равноправие“. Те възприемат указанията на Втория интернационал за създаване на женски организационни струк тури. За първите десетилетия на женското социалдемократическо движение в България по-подробно вж. Стоянова 2008: 284–308.
2
Името на в. Недоволната е превод от немски – Die Unzufriedene, под което име женско
седмично издание със социалдемократическа насоченост излиза от 1923–1934 г., когато е спряно. Българското периодично издание Недоволната се занимава със социалните проблеми на обществото, с общинската работа, с проблемите на борбата за мир,
с меж дународното женско социалдемократическо движение. Има публикации на Асен
Златаров, Ран Босилек и други автори, близки до левите среди. Коментират се книги на
1

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

159

българските социалдемократки, обединени в Женски социалдемократически съюз (създаден в 1921 г.)1, в анкетирането на
условията на живот в работническите квартали в градовете.
Представени са съюзните инициативи в практиката на домашни посещения и описанията на работническите квартали,
както и нагласите на социалдемократките към бедността, социалните проблеми и техните причини, към безработицата,
жилищата на семействата, проблемите на майките и грижите
за децата. Основен източник са публикациите в печатния орган на съюза в. Недоволната в периода 1930–1933 година.
С дейност та си в началото на 1930-те години Женският
социалдемократически съюз допринася за разширяването
на прак тиката на (женското) изучаване на социалните проблеми в България. За него анкетирането на работническите
квартали е начин да се документират фак тите за живота на
работническите семейства, как то и да се разширят социалните компетентности на последователките на социалдемократическите идеи. Жените социалдемократки предприемат обиколки и анкети на бедните семейства в столицата
и някои други градове, като описват видяното и публикуват
свои наблюдения в съюзния орган Недоволната.2
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Социалдемократическите среди в България проявяват
обясним интерес към методите на анкетата на социалните
условия на живот, свързани със семейната среда, жилището и прехраната още от края на XIX век. Под въздействие на
европейските прак тики са предприети първите социални
анкети върху храненето на учениците. В европейските индустриални страни още от 1890-те години различни женски
социалнореформаторски групи се насочват към изучаването на условията на живот и труд на работниците. Журналистки и общественички доброволно отиват да работят под
прикритие във фабрики, за да изучат живота на работничките, претовареност та им в работата и тяхното всекидневие3.
След Първата световна война в множество европейски
страни жени-социалдемократки участват в струк турите на
управление, избирани са в парламентите на страните, оглавяват министерства. Навлизането на жени, особено от левия
политическия сек тор в парламентарната работа, се приема
за завоевание за издигането на значимост та на социалната
проблематика. От тях се очаква да поставят в парламентите много от нерешените социални проблеми. В началото на
1930-те години в германския Райхстаг са избрани 16 жени от
социалдемократическата партия. В Германия жените-социалдемократки си поставят за цел да организират социални
грижи, които да бъдат алтернатива на традиционната благотворителност, определяна от тях като дело главно на дами от буржоазната класа4. Те възлагат големи надеж ди на
възможностите за разгръщане на социалната политика на
видната деятелка на немското женско социалдемократическо движение Лили Браун
(1865–1916), как то и изказвания и мнения на изтъкнати социалдемократки, особено от
Австрия и Германия. Редак торка на в. Недоволната е Райна Христова. Преди в. Недоволната, Женският социалдемократически съюз издава друг печатен органи – Благоденствие, редак тиран от Райна Христова, Йорданка Бозвелиева, Вера Сакъзова и др.
3
Вж. Schroeder 2001: 41.
4
Вж. Müller 1990: 6.

5

Пак там.
Stewert 1996: 167–188.
7
Вж. Popova 2007: 203–217. За екскурзията по-подробно вж. Константин Бозвелиев, Ангел Панов, Виена – образец на общинско самоуправление, приложение от д-р
Никола Сакаров – Виена, 10 години република, София, 1929. При посрещането във
Виена К. Бозвелиев подчертава ролята на Виена като пример за българските социалдемократи: „Ще гледаме да подражаваме доколкото ни е възможно на вашите хубави
и народополезни начинания“. Той призовава да се следва идеала на Фердинанд Ласал за социалната роля на общината: „Да виж даме в общината един нов Йерусалим
за пок лонение и в същото време един голям фак тор за благоденствие“. Пак там: 30.

6
7
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Ваймарската република и превръщането ѝ от правова в социална държава5.
Сродната на социалдемокрацията лейбъристка партия
в Англия още от създаването си в 1900 г. поставя въпросите
на децата и семейството в своите приоритети6.
Общо за прогресистките възгледи на социалдемокрацията е възприемането на децата като бъдеще на обществото и то на бъдещото социалистическо общество. Затова
детското здраве, борбата срещу детската смъртност, прехраната на децата и възпитанието им трябва да бъдат в центъра
на обществените усилия. В тези усилия се търсят аргументи
и статистически данни от науката – как то от хигиенно-медицинските познания, така и от икономическите и социалните
науки и социални проучвания.
Българската социалдемокрация споделя общите възгледи, като възприема и много и от европейските прак тики.
Много вероятно е съществен тласък за тях дават как то преводи, така и посещенията и организираните образователни пътувания до Австрия и Германия с цел проучването на
социалните грижи в тези страни. Особено привлекателен е
примерът на социалната политика и грижите за работниците на Виенската община7. Стотиците български студенти във
Виена, меж ду които и немалко привърженици на социалното реформаторство, улесняват контак тите.
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Значимост та на социалдемократическата партия в Австрия след Първата световна война нараства дотолкова, че
само във Виена тя достига около 400 000 души. Социалната политика и социалните методи на Червена Виена през
1920-те години са във фокуса на вниманието на българските
социалдемократи като успешен иновативен опит за социална политика, решаване на жилищния въпрос, обществени
грижи за децата и други реформи в полза на работниците,
който може да бъде противопоставен едновременно как то
на буржоазните социални грижи, така и на болшевишката
прак тика в Москва.
За връзките с Виена свидетелства и наименованието
на новото издание на женския съюз социалдемократически
съюз в България – Недоволната, което е дирек тно заимствано от едноименното австрийско женско социалдемократическо издание. Йорданка Бозвелиева8, която е член на ръководството на Женския социалдемократически съюз, участва
в организираните пътувания до Виена във втората половина
на 1920-те години – недълго преди началото на в. Недоволната. Тя участва и като делегатка от България в меж дународния социалдемократически конгрес във Виена през 1931 г.,
където тя представя българския женски социалдемократически съюз заедно с младата архитек тка Ричка Кръстанова9.
Опознаването на прак тиката на австромарксизма и примера на виенската социалдемократическа социална политика
оказват своето въздействие върху българките. От своя страна Йорданка Бозвелиева има дългогодишен интерес към об8
Йорданка Мустакова–Бозвелиева (1866–1940), учителка, изтъкната социалдемократка и деятелка на женското движение, основателка на детски дом, съпруга на
Константин Бозвелиев, един от основателите на БСДП.
9
Ричка Кръстанова (1904–1987) е изтъкната българска архитек тка. Като студентка
във Виена участва в австрийското младежко социалистическо движение, по-късно
деятелка на БАУЖ (Българска асоциация на академичните жени).

10
11

Христова: 1926.
Недоволната, бр. 8, 1932 г.
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ществените грижи за децата и със собствени средства основава дом за бедни деца в Казанлък.
Меж дународните анкети за положението на бежанците в България също дават подтик на социалдемократките
да се заемат организирано с документирането на условията на живот в крайните квартали. Райна Христова пише през
1926 г.: „Трябваше отвън чуж денци да дойда, да изучат положението на бежанците, да се ужасят от тяхната съдба и да се
загрижат как то за тяхната участ, така и за свързания с това
въпрос за умиротворението на страната ни и нейното стопанско оздравяване.“10
Обиколките на социалдемократките в домовете в
крайните квартали в началото на 1930-те години имат и
своя партийно-политически контекст. Те са подсказани от
политическия дневен ред на предстоящите избори в България – парламентарните избори през 1931 и общинските през
1932 г. като форма, която е удобна за предизборната агитация на партията. Остра е конкуренцията с Работническата
партия (легално проявление на Комунистическата партия),
която също се стреми да разшири влиянието си.
И наистина, в резултат на тези обиколки са създадени
няколко нови женски социалдемократически групи в крайните софийски квартали „Захарна фабрика“, „Ючбунар“ и
„Булина ливада“11. Именно по това време – през 1932 г. се
обединяват и отделните течения в реформистката социалдемокрация в България.
Поставено преди всичко в контекста на критиката към
капиталистическия обществен порядък в България, провеж дането на социалните анкети, предприето в началото
на тридесет те години от социалдемократическите жени, ни
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интересува обаче не в неговите политически аспек ти, а като женски интерес към социалните проблеми и критика към
несправедливостите на обществения ред, съчетани с употребите на определени методи на социално познание.
Методите на домашно посещение и документиране
на условията на живот на градската беднота в тези години
вече са институционализирани в работата на институции и
дру жества. Те са част от дейност та на наскоро създадените здравно-съвещателни станции и навлизат в общинската
социална работа. Те се прак тикуват систематично от сестри-посетителки12, общински чиновници (социални съветнички)13, самарянки и деятелки на други благотворителни
дру жества, очертавайки полето на социалната работа и
превръщането ѝ в професия. Създаването от Българския
женски съюз на Висша социална школа за жени през 1932 г.
въвеж да професионална подготовка, изучаване на методите на социалната работа и редовна прак тика с домашни посещения за студентките. Всичко това пораж да интерес към
специфичните нагласи на социалдемократките към наблюденията от домашното посещение. Резултатите от анкетите,
публикувани в Недоволната, могат да се съпоставят с картините на нищетата, документирани от сестрите-посетителки от края на 1920-те години, от социалните съветнички от
общината и дру жества „Самарянка“ и други благотворителни дру жества. Посещенията, как то и техните описания са
дело най-вече на жени от едно и също поколение, със сходно равнище на образование, с близки културни хоризонти.
Общ е и теренът на бедните градски райони, към който са
насочени техните интереси. Сред тях има чиновнички, учителки, журналистки, как то и жени с професии из област та на
12 12
13 13

Вж. Попова 2011а: 31–64.
Вж. Попова 2011б: 77–102.

14

Цонка Бобева-Събева, родена в 1879 г. в Севлиево, съпруга на адвоката Сава Събев,
завършила в Русия, също ак тивна социалдемократка и участничка в женското движение. Вече съпруга и майка, въпреки неодобрението на някои от близките си, тя заминава сама да учи в Русия, докато семейството ѝ остава в Търново. Като студентка,
за да проучи лично социалните проблеми в Русия, тя посещава крайните квартали
на Москва и описва нищетата в жилищата в своите писма от 1914 г. По-късно, наред
с работата си като акушерка в Търново, тя сътрудничи на Женски глас и на печатния
орган на Женския социалдемократически съюз – в. Недоволната.
15
В свое писмо от студентските си години писмо Цонка Събева пише до съпруга си
Сава Събев, адвокат в Търново, също социалдемократ: „От цял месец се беше турило
в мене желанието да посетя дъното на московската мизерия, откъдето Горки и Толстой са вземали своите сюжети за много свои драми, разкази и романи. Това място
се нарича „Хитров Рынок“ и обитателите „хитровци“, ДА – Велико Търново, Ф. 1032к –
Сава Събев, оп. 1, а. е. 22, л. 139–140. „Без да срещаме голямо движение по улицата,
която беше осветена от слабо газово осветление, ние влязохме в една голяма врата
и пред нас се откри двор, ограден с флигели, от разни височини здания, стари каменни постройки. Първото нещо, на което очите ми се спряха в полумрака, беше:
висока, мъжка фигура – отваряйки ни вратата на квартирата падна с половината си
тяло пред прага, а другата остана зад прага – вървейки, стигнахме група мъже, които се суетяха някъде по направления от квартирния за тях… Изправихме се пред
една голяма каменна стълба, от която се носеше шум от караница на дрезгави, груби
женски гласове! Отвориха се вратата и ние влязохме в стаята, от гдето идеха тези
диви викове: една стая средна големина слабо осветена, цяла в облак от прах и всевъзможни изпарения, задушливи миязми, заварихме тия, които се караха, две жени
полуголи, легнали, бяха заобиколени от други няколко, които бяха се нахвърлили на
тях, като някой гладна глутница!“ […] „Като се спрях на едно място, забелязах, че до
край стаята е натъпкана с дрипав женски свят, който заварихме в разни пози и всевъзможни действия: едни без някаква завивка и постелка бяха захъркали, други …
си сушеха мокри дрехи, пети пушеха цигари, шести простираха на въжета напикани
пелени, като даваха едни други обяснения и отговаряха на тия неканени посетители,
други ме направиха на някаква ‘графиня Трубецкая’…“, пак там (Цонка Събева има
предвид княгиня Екатерина Трубецкая, 1800–1854, пос ледвала доброволно съпруга
си – декабрист, осъден на доживотно заточение в Сибир).
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здравно-социалните грижи, за които срещата с болестите и
бедност та е всекидневие. Сред най-изявените ак тивистки е
Цонка Събева – акушерка, председателка на жените-социалдемократки във Велико Търново14.
Още от студентските си години в Русия през 1913/1914 г.
Цонка Събева проявява интерес към опознаването на „дъното на мизерията“ в бедните квартали на Москва15. По-късно, през 1920-те години, в своите публикации във в. Женски
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глас и в Благоденствие, тогавашния вестник на Женския социалдемократически съюз, тя дава гласност на редица социални недъзи, които познава от прак тиката си на акушерка.
Цонка Събева се застъпва за осигуряване на хигиенични
жилища за бедните, за необходимост та от здрава и питателна храна, за мерки за предотвратяване на заболяванията от
туберкулоза16, за уреж дане на детски заведения – забавачници и приюти за работническите деца17. Като акушерка, тя
е най-силно конфронтирана с проблемите на бременните,
майките, извънбрачните деца, абортите, високата детска
смъртност. В статията си „Как гинат незаконородените деца“
Цонка Събева настоява за покровителство на незаконородените деца, как то и за отмяна на закона, който не позволява диренето на бащата. „Този закон – пише тя – трябва да
бъде смъкнат и изгорен“18.
Вестниците на социалдемократките, Благоденствие
през 1920-те години и Недоволната през 1930-те пропагандират дейност та на социално-здравните институции,
каквито са здравно-съвещателните станции, които работят
с майките и децата от бедните части на градовете. Година
след създаването на първата здравносъвещателна станция,
в. Благоденствие съобщава, че първите сестри-посетителки
са извършили „хиляди посещения в работническите квартали“19. Здравно-реформената дейност на сестрите-посетителки сред работническите семейства се посреща с подкрепа,
но не липсва и критично отношение. Тя се възприема като
Събева 1924, бр. 8 и 9. Вж. също публикациите ѝ във в. Женски глас за необходимост та от полова просвета, за опасност та от абортите, за привличане на жените към
по-ак тивно участие в политическия живот и др.
17
Събева 1925, бр. 8 и 9.
18
Събева, 1926, бр. 3, 5 май.
19
Детските здравно-съвещателни станции, Благоденствие, бр. 12, ок томври 1925: 11.
Представя се и дейност та на първата сестра-посетителка – Бояна Христова, завършила своето образование в Лондон.
16

20
21

Христова 1925 г.
Христова 1925 г.
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недостатъчно адекватна на източниците на тежките социални проблеми на семействата, идващи от безработицата и
ниските доходи, и поради това неспособна да промени живота на градската беднота.
Йорданка Бозвелиева, Райна Христова и други лидери
на женския социалдемократически съюз също поставят в
печата през 1920-те години социалните проблеми на работническите семейства и защитата на правата и достойнството на жените – работнички. Подчертава се солидарност та
с жените-работнички, за които се говори като за „нашите
сестри“. Райна Христова подчертава мизерията и ду ховната
нищета, сред които те живеят, за необходимост та да се работи с тях20. Промяната на мястото на жените не само в обществото, но и в семейството е друга важна тема. Подчинението на волята на съпруга е „болката на хиляди и милиони
жени – пише Р. Христова – днешната жена трябва да израсте
в своите собствени очи, за да бъде оценена.“21
Въпреки многобройните публикации по социални
проблеми, от това време няма данни за систематични социални наблюдения. Едва през 1931 г. в. Недоволната публикува отделни наблюдения, а в началото на 1932 г. ръководството на женската социалдемократическа организация взема
решение да се извършат такива анкети от съюзните членки
в цялата страна.
Социалнокритичният поглед към картините на нищетата през оптиката на класовото противопоставяне определя описанията на социалдемократките. За посетителките
„тъмните су терени“, „дупки, обори, изби и тавани“, в които
живеят бедните, са продукт на капитализма, неотделими от
условията на съществуване: отровен въздух, недояж дане и
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пос ледиците от тях: болести, израж дане и смърт22. Но в своята социална критика социалдемокрацията се разграничава от комунистическата алтернатива и революционния изход. В. Недоволната от хвърля съображенията, че „колкото
по-зле, по-добре“ и „колкото е по-гола и по-гладна масата,
ще мис ли по-„революционно“, така по-борческа ще бъде“,
които те смятат за харак терни за комунистическите разбирания. Определящо според реформистките виж дания
на социалдемократките е подобряването на ус ловията на
живот. Те смятат, че трябва да се намерят начини да се помогне на семействата и да се подобри работата на институциите23. В рубриката на вестника „Из галерията на недоволните“ Цонка Събева представя своите наблюдения върху
света на жените-работнички: перачки, чистачки, килимарки. В центъра на нейните тревоги са работничките-майки
на малки деца. Биополитическите мерки на здравно-съвещателните станции, как то и усилията на техните главни
агентки – сестрите-посетителки – да просветят бедните
майки, според нея остават неефек тивни и откъснати от
реалните ус ловия. В свой разказ от името на една майкаработничка, Цонка Събева коментира от нейната гледна
точка помощта на здравно-съвещателната станция. Майката – перачка и чистачка – не виж да възможности и смисъл
да изпълнява нареж данията и съветите на сестрата-посетителка в отглеж дането на детето си. За нея тези здравни
наставления са неизпълними: „…Пос ле трябвало просторна хигиенична стая – изреж да тя нареж данията на сестрата – чист без миризма и изпарения въздух, често променяне и препиране в отделно коритце пелените, отделно
креватче и много, много още работи. Цел живот да се тре22
23

Христова, „Към народен парламент“, Недоволната, бр. 3: 2–3.
„Детско гардеробче“, Недоволната, бр. 3: 5.

24

Събева, „Из галерията на недоволните“, Недоволната, бр. 2: 3–4.
Събева, пак там.
Пак там. В статията не се конкретизира за коя здравно-съвещателна станция става
дума, но критичното отношение към нейната дейност зас лу жава внимание, защото
Цонка Събева работи в Търново и познава много добре дейност та на тази институция. Търновската здравно-съвещателна станция се оценява като една от двете
сравнително най-добре развити в региона и страната. Не разполагаме с данните за
1931 г., но през 1935 г. станцията се завеж да от д-р Ст. Гладичева, а сестрата посетителка Мария Овчарова е извършила 1117 домашни посещения в града, който по това
време има население около 13 000 души.
25
26
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пем, пак не можем да си ги набави“24. Оскъдните вещи, сред
които едва оцелява семейството, не позволяват на майката
да изпълни тези наставления: „Една тенекиена печка, един
дървен одър, под който са наредени дръвцата ни, една рогозка, малка маса, две столчета, няколко съдинки, една каца
с кисело зеле, друга с чушки зад вратата, и едно въженце за
сушене“25. Тук се провалят хигиенно-просветителските усилия на сестрата. Цонка Събева ѝ съчувства за нейното безсилие пред картината на нищетата в „бедната, ниска и влажна
стаичка“. „Тъжно зак лати глава сестрата и продума: Да имаше
дру жеството „Червен кръст“ повече средства, щеше да открие приюти за такива деца, които заедно с майките си щяха да живеят по изискванията на детската хигиена“. На възможност та от такава помощ обаче майката противопоставя
аргументите на работническите искания: „Дайте ни работа
достатъчно заплатена, и ние много лесно ще разберем, какво изисква детската хигиена и не ще оставим да мрат нашите дечица“. На раздяла сестрата погалва болната Райничка
и оставя до нея пакета с пеленки и натъжена излиза.“26 Без
да отрича напредничавото начинание на здравно-съвещателната станция и добрите намерения на сестрата-посетителка, Цонка Събева като социалдемократка е убедена, че
майките няма да имат съществена полза от съветите за хигиена и правилно отглеж дане на децата, докато не се решат
проблемите на безработицата и заплащането на труда. Тя не
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коментира критично нежеланието на майката – работничка
да се консултира за правилното отглеж дане на детето си27 и
изцяло се солидаризира с нейната позиция.
В. П. от София обикаля крайните квартали и публикува
наблюденията си в статия в Недоволната върху условията
на живот в местата, където живеят главно бежанци. Тя едва
се придвижва през калта на софийските крайни махали, където заварва също картината на непоносимите условия на
живот: неблагоустроени улици, влажни неотоплени жилища, болести и глад. За нея безработицата също е централен
проблем: „…Прекосявам една от тесните улички на бежанския квартал и едва мъкна краката си, потънали в черна, лепкава кал. Ситен дъжд извиква тръпки по тялото. Неприятна и
тежка есен. Облечен в дрипав войнишки шинел, насреща ми
се изпречва състарен измъчен мъж. В една ръка носи кофа
въглища, а в другата крепи чаша мляко. Очите му са вперени
в нея – той пази да не пролее нито една капка. Бежанец от
Македония. В хубави дни го срещах често на рамо с трион и
брадва. Есен той е без работа. Привечер успях да надзърна
в дома на бедняка и сърцето ми прониза болка. Въглищата
са изчезнали. Празна кофата ехидно се усмихва от ъгъла на
малката влажна стая. Студът е успял да се провре през многото процепи на стените. Върху бедно легло лежи малко момиче. Лицето му е жълто подпухнало… Сега разбирам защо
с такова старание тази сутрин той крепеше чашката мляко –
за болното, свидно чедо. А утре, отде ще намериш пари за
нова чаша мляко, нещастни човече?“28
27
Възприемчивост та на майките-работнички към здравно-хигиенните съвети по
отношение на храненето и отглеж дането на децата в българския женски социалдемократически печат се коментира само в контекста на ус ловията на живот на семействата. В Англия в Лейбъристката партия се дебатира способност та на майките от
работническата класа да разберат изцяло научно обоснованите хранителни потребности на техните деца. Вж. Stewert 1996.
28
В. П., „Из живота на бежанците“, Недоволната, бр. 4: 5.

29
30
31

В. П-ва, „Гладни сме!“, Недоволната, бр. 7, февруари 1932.
Христова 1931.
Пак там.
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От описаната от В. П. картина липсва централната фигура в другите подобни описания: майката. В статията не се
споменава нищо за нея, но това, че бащата носи млякото за
болното дете, подсказва, че в семейството няма майка или
тя работи някъде, след като бащата не може да намери работа. По-нататък В. П. посещава работнически семейства в
квартал „Захарна фабрика“ в София. Тя изследва храната на
семействата и посочва в статията си, че недохранването обрича на гибел хората, които се занимават с физически труд,
как то и безработните29.
В изпълнение на съюзното решение за обиколки из
крайните квартали и анкетиране на работническите жилища най-детайлните описания са направени от Райна Христова. Тя посещава 185 жилища в софийските квартали „Булина ливада“, „Коньовица“, „Захарна фабрика“, „Радославовия
квартал“ и „Подуене“, като си съставя подробни записки на
видяното, изписвайки с подробни сведения „шест пълни
тетрадки“30. В тях тя отбелязва броя на членовете в семейството, дохода, храната, облек лото, горивото, боледуванията,
случаите на безработица, задължения и пр.31 За съжаление
тези крайно интересни свидетелства за нейните наблюдения не са запазени. Все пак тя публикува в края на 1931 г. впечатленията си от анкетата – „частица от насъбраното“. Тя ги
обобщава със заглавието „До кога глад и израж дане?“.
Темата за „израж дането“ се среща често в социалдемократическия здравно-социален дискурс в меж дувоенния
период в европейските страни. Социалдемокрацията споделя някои от евгеничните схващания и ги пропагандира, главно, за да подчертае, че причина за „израж дането“ на младите
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поколения са условията на живот, гладът, мизерията, недохранването.
В организацията на обиколката, предприета от Райна
Христова, някои други детайли също заслу жават внимание.
Посещението по къщите е съчетано и с инициативите за
подпомагане на работническите семейства. „При Захарната
фабрика нас ни предвож даше детска свита от къща на къща – пише авторката – Особено, като разбраха, че ще правим елха за работническите деца, надпреварваха се да дават
своите адреси.“32
Главният фокус на вниманието при посещенията в семействата са жените, мъжете в повечето случаи са съотнесени към тях. Сред картините на нищетата е подчертана солидарност та меж ду тези бедни жени. Само в няколко реда от
иначе пестеливите описания виж даме галерия от образи на
жени, свързани в мрежи на взаимопомощ: майка, вдовица,
старица, комшийка, перачка, болна млада работничка, шивачка, бременна, чистачка, безработна.
„…Шивачка зъзнеща. При печката ѝ половин кофа ситен кюмюр. Около нея комшии също бедни, донесли скъсани панталони за прекрояване за малките. Мъжът ѝ уволнен дребен чиновник. Не им дават бедна книжка, защото не
давал дек ларация да стане сговорист. Вдовица – случайна
чистачка и момче с нищожна чирашка заплата изкарват 900
лева месечно за издръжка на четирима души. Наем 200 лева, 3–4 месеца безработица. Три изнемогващи жени в една
схлупена таванска стая при 200 лева наем, в която само по
средата можеш да се изправиш. Приходи никакви. Чудно, нали? Майката немощна стара жена не напуща леглото. Момиченцето сакато в крака – работничка в „Глория“ – сега без-
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работна. Вдовицата по-възрастна сестра случайно тук и там
почиства, пере. Добри комшийки ги приглеж дат.“33
В описанията навсякъде е подчертана солидарност та
на авторката с обитателите на бедните жилища. Както в описанията на професионалните социални работнички, жилището е противопоставено на истинското понятие за „дом“:
„…къща своя. Не къща, а само една стая, в която отвън се
влиза“34. Но за разлика от професионалните социални работнички от 1930-те години, а и от сестрите-посетителки,
които много често са критични към майките и домакините
заради хигиената в дома, за която смятат отговорна жената
в семейството, социалдемократките винаги са страната на
майката. Те изхож дат от същите представи за „нормален живот“ за обстановката, хигиената или храненето, но при тях
липсват отсъж дания за качествата на домакинята.
Акцентът изцяло е поставен върху бедност та, на която се отдава причината за липсата на чисти дрехи и постелки: „Обстановка – при входа довършващ се кюмюрец. Вътре
на земята малко дървено корито-копаня, в която нещо сиво
се пере. На въженце в стаята прострени пеленки. На леглото някакви черги или, разбира се, без чаршаф, някакъв потъмнял юрган или сплъстен дюшечец. А негде и това липсва.
Подът е буквално гола земя, поливана и метена. Врати често – черги.“35
Тези думи, в които повечето предмети са умалени –
„кюмюрец“, „въженце“, „дюшечец“, или подменени: коритото е „копаня“, вратата – „черга“, подът – „гола земя“, целят да
подчертаят постоянния недостиг и невъзможност та за „нормално“ съществуване“. Те изразяват съчувствието към жени-
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те, които се стараят колкото могат, но се оказват безсилни
да се справят с нищетата, породена от безработица, ниско
заплащане, болести и липса на подпомагане.
След тези публикации във вестник Недоволната анкетите са поставени на още по-организирана основа и влизат
в дневния ред на събранията на женската социалдемократическа група в София36. Освен за провеж дането на анкети,
се дават указания за документирането: трябва да се направят и снимки. С Окръжно № 2 от 10 март 1932 г. се отправят
съвети за тази дейност в страната, като в центъра на внимание се поставят жените-работнички и децата: „Да се направят посещения-анкети, подобни на тия, които се направиха
в София – и се изпратят за публикуване в съюзния вестник
събраните, макар и в малки размери, данни. Да се направят
снимки из живота на трудещите се жени и деца и да ни се
изпратят.“37
Колко от женските групи в провинцията се отзовават
на този апел и в каква степен изпълняват тези указания не е
ясно. В Търново Цонка Събева продължава да работи ак тивно. М. Минкова съобщава от Хасково, че там е избран женски
социален комитет, който се заема с анкетирането: „…един
малък женски отряд се отправи към най-далечния квартал
на града – така наречената „изплитска махала“, населен от
най-бедни и почти изоставени хора. Без да прескочим нито
една, посетихме всички къщурки. Със свито от болка сърце
ги напущахме.“38
По това време Хасково е важен тютюноработнически
център и е силно засегнат от безработицата по време на
кризата. При описанията на впечатленията от анкетата на
36
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бедния хасковски квартал, М. Минкова подчертава множеството случаи на безработни бащи в семействата: „…Първата
къща – малка схлупена къщурка, гола земя, без постелка, в
ъгъла струпани няколко парцаливи черги за завивка. Мъжът безработен, държи дете пеленаче, а майката простира
на увисналото всред стаята въже, скъсаните пелени. Втора
къща – малка, ниска стаичка, почти без светлина, жена с три
деца, гладни, голи, а мъжът без работа. Трета къща. Едва може да се влезе. На гола рогозка лежат едно 2 г и друго на 25
дена деца. Други две – 4 и 6 г, се свили голи и боси в ъгъла.
Сърцето се къса. На въпроса къде работи мъжа ѝ тя, задавена от сълзи, отговаря, че цяла зима е без работа и до сега на
вересия вземали хляб, но вече хлебарят не давал. Четвърта
къща. Млада жена с пеленаче. Мъжът ѝ войник. Безработен
дядо е оставен за грижа. Пета къща. Стара плетеница с две
стаички за две семейства. Едните с безработен баща и две
гладни дечица. Другите – изгубили детенце. Майката боледува, бащата безработен.“39
Посещенията и тук са съпроводени с някаква форма на
подпомагане: „Навсякъде от страшна по-страшна мизерия и
мъка. Нашето посещение бе едничка утеха на тия захвърлени хора. Скромната наша помощ от пари, дрешки и пр. стопли макар и за кратко техните души. Ще се помъчим и за празниците да сторим нещичко. Това са хората, които ни чакат
и които жадуват нашата морална и материална подкрепа.
Нека не им я отказваме.“40
Въпреки подчертаното съпреживяване и съчувствие:
„свито от болка сърце“, „сърцето се къса“ и солидарност,
изразена с призивите за посещения, подпомагане и анкетиране, подчинени на целта обществото да получи повече
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документални картини на бедност та, женският социалдемократически поглед върху социалните проблеми остава
ограничен. Не всички бедни и нуж даещи се са забелязвани.
Този поглед не е чужд нито на евгеничните възгледи, нито
на класифициращите оценки по отношение на нуж даещите
се, в които бедните работници, които „обичат труда“ (безработните също), са разграничени от други групи, които също
водят мизерен живот. Тук попадат „мързеливите просяци“ и
„веселите и безгрижни цигани“.
„Трудът“ и „трудолюбието“ са отправна точка в оценките на социалдемократите. В статията си „Нашият дълг“, М.
К-ва призовава жените-социалдемократки непосредствено
да опознаят живота на бедните работническите семейства,
като същевременно подчертава значимост та на различията
в отношението към труда: „Идете в крайните квартали, надзърнете в су теренните и мансардни помещения – ще видите покъртителни гледки, които оставят неизлечими следи в
душата на чувствителния човек. Това не е мизерията на безгрижните весели цигани (sic!), нито оная на мързеливи просяци. Там са смълчани, сериозни лица на корави, умни млади хора, обичащи и търсещи труда; там са печални навъсени
бащи, у които невъзможност та да изхранват семействата си
убива всяко хубаво чувство и ги кара да изливат най-грубо
яда си върху нещастните си жени и невинни дечица; там са
изпити и съсипани от непосилен труд майки, които със свито
сърце изоставят за цял ден рожбите си на улицата, и все пак
са доволни, ако могат вечерта да им доставят корав залък,
там ще видите и клетите, преж девременно опознали опакото на живота, дечица дрипави и мръсни.“41
През есента на 1932 г. за конференцията на съюза
д-р М. Деянова подготвя реферат за социалното законо41

Пак там: 6–7.

Заключение
Анкетите в крайните квартали на женския социалдемократическия съюз без съмнение допълват прак тиката на
женското социално анкетиране и интереса към социалната
несправедливост. Обиколките са съпроводени с търсене на
контак ти и разговори с хората и желание да се чуе техният
42
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дателство, женския и детски труд42. На следващо съюзно
събрание по-късно Йорданка Бозвелиева говори на тема
„Световната криза и последиците ѝ за работничеството“.
Посочват се и някои от изводите от анкетите: „…Поразителни бяха статистическите данни, които др. Б. изнесе върху
хигиенно-икономическите условия, в които са поставени да
живеят работническите семейства из крайните квартали на
големите градове, особено в София. В конференцията през
април тази година, свикана по инициатива на ЦК на дру жеството за борба с туберкулозата с участието на представители
от м-вото на просветата и с представители на двата учителски съюза, се констатира, че при всеки десет смъртни случаи
меж ду учащите се от 10 до 19 г възраст, 6–7 случаи се дължат на туберкулозата. Изобщо народните бедствия се увеличават и не могат да се лекуват по рецептите на временната
упойка и временно приспиване, а трябва да се атакуват причините за тия бедствия, които се крият в днешната стопанска
капиталистическа система.“43
През същата есен на 1932 г. проведените общински избори в София и други големи градове осигуряват място на
представители на социалдемократическата партия, но изборните резултати са в полза на Трудовия блок, доминиран
от Работническата партия.
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глас и да се научи тяхната история. Подобно на сестрите-посетителки, на самарянките, жените-социалдемократки също
прекосяват калта на неблагоустроените улици на крайните
квартали, записват непосредствените си впечатления, издирват със статистически данни за храненето, заболеваемост та и пр. в работническите квартали, съпоставят с данни
и на други институции.
Заедно с това те лично съпреживяват видяното. Тропите на техните описания са сродни с онези в Западна Европа,
при тях също често се среща метафората на мрака и тъмнината44. И те се стараят да обединят „студените научни данни“
с топлосърдечно съпричастие45.
От документите на бедност та, съставени от други агентки на социалното реформаторство – сестри-посетителки и
социални работнички, ги отличава подчертаването на солидарност та с онеправданите, но тази солидарност е ограничена до хората, които „обичат и търсят труда“.
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Любослава Костова
Резюме: Предмет на настоящата статия е връзката меж ду категориите за пол, грижа и граж данство, разбирано като искане за признаване и права. Особено внимание отделям на понятието майки на деца
с увреж дания, как то и на липсващия ракурс в обществения дебат по
темата, а именно ролята и значението на бащите – образ, концентриран предимно чрез отсъствието на глас. Индивидуалните наративи
могат и инициират социална промяна тогава, когато са споделени и
героите в тях получат възможност да разкажат историите си на глас,
когато съществува дори и минимална възможност тези истории да
бъдат чу ти и да разкрият едновременно специфично и личното в
контекста на това, което се повтаря при всички тях. Основното предизвикателство за постигането на този разказ се свързва с преодоляването на социалното табу на мълчанието и самоизтласкването на
собствените гласове на тъмно, тихо, но за сметка на това сигурно
място: да проговарят за често пъти белязани със стигма и срам теми, за които по принцип не се говори. Преодоляването на това табу
изправя социалните дейци пред две важни задачи: признаване на
значимост та на собствените им истории веднъж пред тях самите в
качеството им на главни действащи лица и общност от подобни, и
втори път пред значимите други, които са на прак тика всички останали. В този смисъл, когато в определено социално поле, пространство, история, гласът на единият пол, в случая-този на бащите, почти
напълно отсъства, това е индикатор за липса. Липса на време, място
и смисъл този не по-малко значим глас да бъде чут, а толкова чаканата социална промяна да бъде наистина цялостна.
Ключови думи: пол, грижа, граж данство, липса, увреж дане, индивидуален наратив, социална промяна

„…Като баща на дете със затруднения в обучението, знам,
че емоциите, които изпитваме, са изпълнени с противоречия. Необходимостта да запазим и да задържим всичко
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означава, че рядко получаваме възможността да споделим
емоционалните си потребности. На бащинството би следвало да се признае статут и равенство, а бащите на деца с
увреждания се нуждаят от уважение и подкрепа. Именно заради децата ние трябва да осигурим признаване на ролята
на бащите.“
(Barry Carpenter, Chair of the Recognising Fathers
Advisory Committee)1
„…Най-лошата предварителна представа беше, че нейното увреждане засяга и интелектуалните ѝ способности…
Аз бях отдадена на света на съзнанието, на разума…Как щях
да отгледам дъщеря, която не притежава нищо от това?
Ако моят живот извличаше смисъла си от мисълта, какъв
вид смисъл щеше да има нейният живот? …Ние вече знаем,
че сме научили нещо. Онова, което мислехме, че е център на
човешкото – способността за мисъл, за разум – не е, изобщо
не е това“.
(Kittay 1998: 150)

В исторически аспект зараж дането на националната
държава и грижата за националното население през XIX век
отреж да на жените и мъжете различни роли и съответно носи различни последствия за всеки от половете. Новият демографски дискурс се концентрира върху задачите да увеличи броя на населението и да подобри неговото качество
в смисъла на здраве и продук тивност. В рамките на националния дискурс граж данството за мъжете се осъществява
чрез приноса им като дисциплинирани и съвестни войници и работници, докато за жените основна остава отговорност та, свързана с раж дането, отглеж дането и възпитанието на „преданите синове“ на нацията (Cole 2000; Ram and
1

http://www.narhu.org/wp-content/uploads/2016/02/recognising_fathers_report.pdf.
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Jolly 1998). С течение на времето идеологическата връзка
меж ду жените и майчинството и меж ду граж данството на
жените и качеството на техния репродук тивен принос към
националното тяло стават неразривно свързани, допълвайки се и от „откритието“ на децата и преместването им от
периферията към центъра на семейния живот (Aries 1962;
Donzelot 1979).
Един от проблемите, с които се занимава феминистката биоетика, е отъж дествяването на женската идентичност
с репродук тивната ѝ роля и грижите, които тя полага за отглеж дане на децата. Така жената бива оценявана единствено от гледна точна на нейните обслужващи, обгрижващи
функции по отношение на човешкия вид. Радикалният феминизъм има две основни позиции към майчинството и към
репродук тивните технологии – антиинтервенционализъм
и интервенционализъм. И двете изхож дат от позицията, че
социалният живот и история са патриархални. Цялата социална система обръща срещу жената нейната собствена органична природа, свеж дайки я до майка, по думите на Гена
Кореа (Farquhar 1996).
В този контекст, изхож дайки от работата на Каръл Гилигън, повечето етици на грижата наблягат на определени
харак теристики на женската идентичност като грижи, отношения и отговорности спрямо моделите на справедливост,
автономия или права, по-харак терни според тях за мъжете
и конкретно за самото устройство на обществото и отношенията в него (Gilligan 1982). Не случайно книгата на Гилигън
се нарича In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s
Development (1982). Спрямо т. нар. етика на грижата последната е винаги нещо конкретно, въплътено, тук-и-сега, а не
абстрак тен, морален принцип. Вирджиния Хелд и Джоан
Тронто разполагат грижата в една по-широка социална и по-
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литическа перспек тива на отношения към далечните други
в обществото като цяло, излизайки от ограничените измерения на частното, дома и личните отношения. И Хелд, и Рудик използват социалните вълнения, за да акцентират върху
понятията уязвимост и грижа (Held 1993, 2006; Tronto 1993;
Ruddick 1989).
Кийти и други отделят внимание на универсалните измерения на зависимост та и съществуващото неглижиране
на работата на тези, които се занимават с грижи за болни,
деца, възрастни или инвалиди, как то във финансов, така и
в морален аспект, разкривайки едновременно с това разликата в престижа меж ду високо технологично-медицинско оборудване и ниския статус на тези, които всекидневно се грижат за болните (Kittay 1999; 2002). В контекста на
изс ледванията, проблематизиращи връзката меж ду грижа
и увреж дане, позицията на Кийти е изк лючително ценна и
от първо лице: самата тя освен философ е и майка на дъщеря с увреж дане, а една от най-известните ѝ книги по темата се нарича Love’s Labor: Essays on Women, Equality and
Dependency.
Отличителна черта на основните феминистки подходи,
как то в сферата на биоетиката, така и на етиката като цяло,
е, че те почти винаги предполагат индукция, почти винаги
водещо е частното, личното („Личното е политическо“) конкретното преживяване, ситуативното, въплътеното. Феминистката биоетика има за своя цел отговора на един изк лючително важен и по женски прак тичен въпрос, а именно: как
работи, какво конструира това в реалния, въплътен живот
и на двата пола, каква е социалната и политическа структура, която го определя и в рамките на която съществува
(Scully 2010: 136). Отговорът предполага действие, осъществимо на прак тика, с което, поне според мен, влиза и в голе-
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мия етически наратив, чийто водещ въпрос меж ду е и трябва бъде: какво може да се направи?
В рамките на биоетичния дискурс преживяването е не
просто причина за възникването на биоетичните проблеми,
но и критична точка относно тяхното етическо преосмисляне и може би решение. Процесът на морално взимане на
решение отразява два много важни детерминанти в етиката на грижата: отношенията и емоциите. Сюзън Додс и Рут
Гронхаут развиват течение, което комбинира как то етика
на грижата, така и разбиране за достойнство (Dodds 2007;
Groenhaut 2004). Те подчертават значението на холистичния харак тер на човешката природа, конкретните социални контексти на индивидите и на емоциите в сферата на
етичното, невъзможност та да разглеж даме действията извън основанията на личните истории и контексти, в които
са възникнали. Те определят едни от най-важните етически
параметри на ситуацията и в известен смисъл се дистанцират от абстрак тните, етически принципи на нормативно ниво. Това от друга страна пораж да определен етически конфликт, най-малкото в три направления: потопени в своята
индивидуална ситуация, те (жените) на прак тика игнорират
морално проблематичните тенденции, които подобна ситуация носи, т.е. наблюдава се процес на фрагментизация при
взимането на решение.
От друга страна, общите морални предписания и критики остават равнодушни към спецификата на индивидуалното преживяване и обстоятелства, а в сравнение с универсалните, етическите стандарти и категории ценност та на
индивидуалния наратив е под въпрос, тъй като той би могъл
редуцира етиката до субек тивна оценка на ситуацията в зависимост от индивидуалните предпочитания, без налични
обек тивни критерии. Единичните преживявания и наративи
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водят до пристрастност, следователно могат да бъдат критикувани като недостатъчни основания за морални избори
и решения. В този смисъл феминистките автори настояват
и на една по-различна и пластично изградена концепция за
автономия от тази, която обикновено е използвана в биоетичния дискурс. Традиционната идея за автономия не обръща особено внимание на детайлите в индивидуалното преживяване на света (пак там).
Феминистката критика на традиционните биоетични
подходи и техните обяснителни рамки е насочена предимно към техния твърде абстрак тен (максимално отдалечен от
кухнята на нещата) харак тер, от една страна, а от друга към
неглижирането и изтласкването на ключови компоненти за
морала, като ролята на контекста и отношенията, как то в
здравните системи и клиничната прак тика, така и извън тях.
Това, което вълнува автора на настоящата статия обаче, е не обек тивност та на личното преживяване, което само по себе си е оксиморон, а възможност та за разказ, който
едновременно очертава и успява да отиде отвъд познатите
категории. На прак тика феминисткият дискурс прави точно
това: изразява йерархичните връзки, които категоризират
индивидите по пол, раса, произход, възраст, увреж дане, генетична предразположеност и съответно създават условия
за неравно третиране, за несправедливост в сферата и на
обществото, и на здравеопазването в частност. Бихме могли да кажем, че първичният импулс на феминистката философия се корени в усещането за накърнена справедливост
(баланс меж ду грижа и равенство), чийто генезис обаче
оперира в полето на това, което разбираме под свобода
като своеобразна асиметрия меж ду идеите за различие и
достойнство. За разлика от традиционните категории като
пол и раса, увреж дането е непостоянна, гъвкава категория
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или как то сполучливо отбелязва Ина Димитрова, „малцинството на ‘увредените’ е единственото, към което само за миг
можем да се присъединим“ (Димитрова 2012: 200). Някои
индивиди са хронично или болни до живот, други наскоро
диагностицирани, трети са били такива доскоро, но вече са
излекувани, съществува дори и т. нар. категория индивиди
в риск или асимптоматични болни, имащи в повечето случаи определени генетични предразположености. За голяма
част от нас е въпрос на време и възраст да попаднем в това
малцинство. Всички ние имаме близки или познати, които са
или предстои да бъдат част от тази категория, и тъй като тя
предполага взаимозависимост, много феминистки автори
сполучливо отбелязват, че многократно надхвърля броя на
самите увредени, включвайки неизбежно и техните близки.
Нещо повече, тази категория засяга как то идентичностите
на самите болни, така и на тези здрави, грижещи се или имащи значима връзка с тях (Herr, Gostin and Kuh 2003).
Този процес се илюстрира твърде добре от т. нар. пациентски общности или асоциации, особено когато говорим за
деца с увреж дания, тъй като те са представени изк лючително и само от своите майки, което има своите важни измерения как то за пола (грижата е изк лючително феминизирана в
социума) така и за конструирането на специфични искания и
защита на права в обществения дебат.
Основните цели на подобни обединения, харак теризиращи ги като определена проява на граж данство, са възможност та хората да бъдат създадени свободно на базата на
консенсус (обща цел), чрез които да осъществяват публичен
контрол върху държавната власт, и същевременно изразява
една специфика: основната допирна точка меж ду обединяващите се индивиди е тяхното заболяване, което на практика не разрушава, а втвърдява изградената категория, до-
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колкото страданието в своя конкретен биологичен смисъл и
съществуване се превръща в инструмент за постигането на
определени права.
Нещо подобно споделя и самата Кийти в свое интервю
относно ролята ѝ на учен, защитаващ правата на хора с увреж дания: „Да, това беше механизъм за самозащита, защото
това беше Сеша, моята дъщеря и защото аз не исках да мисля за нея в някакви предзададени категории“2.
За Кийти раж дането на дъщеря ѝ е огромно предизвикателство и неоценим урок, тъй като сблъсква виж данията
ѝ на философ и на майка. За философа Кийти способност та
за рационалност, език и комуникация са водещи концепции
за това, което възприемаме като личност. За майката на дете с увреж дане очевиден става фак тът, че централното разбиране за човека чрез любов е нещо много по-цялостно и
пълнокръвно от ограничената ни представа за рационалност, интелект или дори говор: по-важни от промените във
физическата среда са промените във въображението, което
събира, синтезира и отчита вариациите от нормата не само
като предизвикателства, но и като възможности.
Именно наративът, възможност та да разкажат и да
бъдат чу ти, е един от под ходите, чрез които социалните дейци могат да реализират, осмис лят, рефлек тират и в
крайна сметка променят своите истории. Още повече като се има предвид фак та, че женската история е предимно
устна история, история на проговарянето, своеобразно лечение за травмите и раните, нанесени от голямата, писана,
история. Не случайно един от ключовите специалисти не
само при деца, но и при хора с увреж дания най-често е логопедът.
2

https://www.sarahlawrence.edu/magazine/finding-courage/features/this-motherknows-best.html.

3
„Интерпретация“ е още един термин, който наративната психология заема от литературата и херменевтиката. Много автори в рамките на наративната перспек тива
оприличават влиянието на социалната среда (наративни рамки и т. н.) на текст, който
под лежи на тълкуване от страна на личността.
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В този смисъл наративната етика е една възможна
алтернатива на етиката и биоетиката в частност. Според
Хилде Линдеман Нелсън два компонента изграж дат наративния подход: моралните принципи се видоизменят в зависимост от контекста и ситуацията винаги предполага наративна форма или струк тура, за да има морален смисъл“
(Lindemann Nelson 1997).
Една от водещите идеи на наративната психология е,
че човек възприема значимите събития не просто в тяхната
фак тологичност (тоест не обек тивно и научно), а има базисна потребност да придава смисъл и организация на тези събития, като ги „поставя“ в една по-обща смислова, времева
и ценностна рамка. За да направи това, човек организира
събитията под формата на история или наратив, който има
времева последователност, смислова свързаност и ценностна обагреност: „Нямаме друг избор, освен да започнем с копия“ (Murrey 1990).
Историите са на първо място дадени отвън. Една ключова харак теристика на историите обаче е, че те подлежат
на интерпретация. С други думи, историите са дадени наготово от културата, но смисълът им подлежи на тълкуване.
Именно в интерпретацията3 и придаването на субек тивен
смисъл е ролята на личността. Би могло да се твърди, че наративната етика е трудно приложим метод в биоетиката, доколкото самото наративно мислене не е нито логично, нито
парадигмално, но тя има свои неоценими богатства като акцента върху способност та за разказ, върху значимост та на
гласа и уникалната перспек тива на разказвача.
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Всичко това придава един нов тип чувствителност
на биоетическия дебат и в известен смисъл го съживява.
Възможностите на наративния подход са разнообразни: от
това да четем истории (да се запознаваме със случаи), които ни въздействат и обогатяват нашето морално възприятие
(Nussbaum 1992, 1995), през разказването на истории (придаване морален смисъл на опита и преживяното), до сравняването на истории (казуистика) и използването на лингвистичен анализ и стигнем до провокирането на истории
или т. нар. cases (Lindemann Nelson 1997a).
Различни са и основанията за използване на наративния подход като инструмент за етичен анализ. От една страна, той би могъл да се разглеж да като добавка, а не като
заместител на водещите морални принципи: в биоетиката
това означава да обърнем внимание на историите, които пациентът, обгрижващите и семейството избират да разкажат
като такива от първо лице и да ги използваме в цялостния
анализ, да проявим чувствителност към невидимите детайли на ситуацията (Charon 1994).
Друг възможен подход към наратива и мястото му в
етиката е този, спрямо който случаите и принципите са диалек тически и рефлексивно свързани. Конкретният случай,
спрямо който развиваме определени разсъж дения и оценки, е наратив, което всъщност отново разкрива тяхната
взаимосвързаност. Една от възможностите, които наративният подход предлага и предпоставя, е акцентирането върху значението на етиката като история и култура, а не като
универсална рационалност, т. нар. „исторически наратив“.
Тук правилното действие, способност та за взимане на решение отчитат фак торите на контекста-традиции, норми, т. нар.
„голяма история“ на определена социална група, въздействието на социалните роли (като например ролята на лекаря
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в западната култура, оформена през Хипократовата клетва (MacIntyre 1981). Според трета перспек тива наративният
подход би могъл напълно да замени моралните съж дения и
оценки в биоетиката (Arras 1997: 67–78).
Донякъде тази перспек тива се обвързва с постмодернизма, спрямо който истините са много и най-малкото, повече от една. Основната цел тук е поддържането на постоянен
и отворен диалог меж ду различните истини, създаването на
отворено, морално пространство (Rorty 1989). Един възможен аспект на тази перспек тива е този, спрямо който страдащите би следвало да могат да разкажат своята история, без
риск от това да бъдат калкулирани в рамките на средностатистическите случаи, т.е. без да бъдат поставени в категории
и бързи обяснения (Frank 1995). В този смисъл, основният и
общ за всички тези подходи момент е този на „проговарянето“, което обаче винаги се случва под формата на отворен
диалог с другия, със слушателя, и спрямо което общата мисловна конструкция „Това не се отнася за мен“ до „Всичко това се отнася до мен“ се преодолява и от двете страни.
Основната критика към възможностите на наративната
етика са насочени към способност та ѝ да инициира универсални и легитимни морални съж дения, съответно действия,
да предпостави връзката меж ду разказването на история и
инициирането на социална промяна, да преодолее ограниченията на субек тивизма и да създаде стабилна, обща наративна рамка. Тези недостатъци могат да се преодоляват по
един-единствен начин: чрез самия акт на споделянето, който обогатява и разширява моралното преживяване, превръщайки единичните случаи и изк лючението в част от общата
картина.
В този смисъл в настоящата статия се предпоставя, че
полът прониква и влияе върху всеки аспект от социални-
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те процеси и прак тики, предполагайки известна унифицираност и стереотипи над човешката идентичност. Грижата
изисква ак тивното участие, отговорност и реакция най-вече на жените в ролята им на грижещи се, т.е. на „майки“, и
това е исторически обусловен процес на медикализация на
репродукцията и майчинството, на който няма да се спирам
подробно сега.
Именно майки са инициатори и участници в доста групи за взаимопомощ, организации, въплъщавайки едновременно ролите на лекар, специалист, адвокат, общественик и
пазител на правата на децата си. Когато говорим за деца с
увреж дания и техните искания за справедлив и достоен живот, за признаване на самата значимост на собствената им
история, т.е. живот, ние автоматично ги свързваме с техните
майки. Протестите, свързани с тези искания, добиха известност като протести на майки с деца с увреж дания. До някаква степен те успяха да зададат своя основен, наративен въпрос и да бъдат чу ти: „Какво ще стане с него/нея, когато мен
няма да ме има?“.
И именно отговорът на този въпрос очерта едно специфично поле на липсата: независимо от конкретните емпирични фак ти и донякъде облекчените самопризнания на
майки, че все повече бащи остават, когато в семейството има
дете с увреж дане, гласът на бащите, техният образ в публичния дебат почти напълно отсъства, което създава впечатлението, че тях просто ги няма. Дали заети с финансово осигуряване на семействата си или понякога наистина липсващи,
те мълчат. А липсата на единия пол няма как да не повлияе
върху цялостния разказ, върху неговата пълноценност, върху самата способност за социална промяна. Затова водещият въпрос би следвало да бъде „Какво ще стане с тях, когато
нас вече ни няма?“, защото именно задавайки го, ние излиза-
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ме извън категориите родители/деца с увреж дания, майки/
бащи и го отнасяме към всеки един от нас във всеки един
момент от едно все още неродено бъдеще.
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Моника Богданова
Резюме: Да се постави грижата за Бебето върху психоаналитичната парадигма е революционна идея десетилетия след Ана Фройд и
Франсоаз Долто. Дали предвид и ак туалните контексти трябва да се
откажем от тази екстравагантна идея или да направим като Лакан,
за-връщайки се към Фройд, към психоанализата? Защото как иначе
ще се познават фините процеси по раж дането на Субек та, по трудностите на майцераж дането и болката от майцеубийството, раж дащо началото на…
Ключови думи: психоанализа, Бебе, призоваващ нагон, майцераж дане, майцеубийство

В началото: Боромеевият възел1 на грижата
Темата за грижата за Бебета става все повече трансдисциплинарна, въпреки (очевидните) трудностите на различните полета да си про-говорят – „във всяко едно поле се
противопоставят с повече или по-малко неравни сили в зависимост от струк турата на разпределението на капитала в
полето (степен на хомогенност) доминиращите, заемащите
най-високите позиции в струк турата на разпределението на
научния капитал, и доминираните, сиреч новите влизащи,
1
Боромеевият възел е древен символ, използван в герба на аристократичната фамилия Боромео, Северна Италия. През средновековието се използва и като символ на
Светата Троица. Той е възел от три (или повече) взаимопреплетени пръстена, които
се разпадат, когато една от връзките е прекъсната. Ж. Лакан използва тази отделна
„матема“, за да говори как то за преплетената струк тура на симптома, така и за взаимосвързаните области на Символичното, Въображаемото и Реалното, вж.: Вание,
Лакан: 2000, 76–80.
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които притежават толкова по-значим научен капитал (като
абсолютна стойност), колкото по-значими са натрупаните
научни ресурси в полето“ (Бурдийо 2012: 261).
Така троичният Боромеев възел на грижата е многопластов и може (?) да се оплете от:
• Полето на теорията – дава теоретичната парадигма и фундамент на грижата – психоанализата (като
теоретична парадигма); социологията (като обяснение на социалното и процесите) и философията (като
обичта към все-мъдростта).
• Полето на практиката – в зависимост от необходимост та от грижа – психология/психотерапия/социална работа (с техните подходи и ресурси за справяне и/или съпровож дане на психичното страдание),
педагогика/неформално образование/логопедия (с
въпросите за обучението и образованието като развиващи личност та, терапията на езиково-говорни
нарушения) и медицина (при физическо страдание).
• Полето на контекста – история (за разбиране на
„преди, сега и утре“), политология (за познаване на
политическите системи и отношения) и икономика
(за използване и управление на ресурси).

Схема 1. Боромеев възел на грижата

2
3

Фройд 2019: 92–93.
Пак там, с. 162.
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Става видна трудността за грижа – да е все-обхватна, но
и идивидуализирано-лична, психологизирана, но нормативно
обусловена. Ако не бъде поставена на дадена теоретична основа, грижата, загрижеността за нечие благополучие, се свежда
единствено до (бюрократично) изпълнение на стратегии и нормативни актове, до безпокойство, притеснение за срокове и
директиви, без да се оличности, до излишен алтруизъм. Освен
това, мислейки за измеренията ѝ, трябва да си припомним, че:
• целта на живота се определя от принципа на удоволствието, чиято програма „е в разпра с целия свят –
как то с макрокосмоса, така и с микрокосмоса. […]
бихме казали, че намерението за „ощастливяване“
на човека не влиза в плана на „съвторението“. Онова, което в тесния смисъл на думата наричаме щастие, извира по-скоро от внезапното задоволяване
на потребности, от разтоварване на дълго трупано
напрежение и по природата си е възможно само
като епизодичен феномен […]. Затова и възможностите ни за щастие са ограничени от нашата конституция. Далеч по-малко трудности ни косва да изпитаме нещастие. Страданието ни заплашва от три
страни: от собственото ни тяло, което – предопределено за упадък и разложение – не може да избегне
дори болката и страха като предупредителни сигнали; от външния свят, който може да вилнее срещу нас
със свръхмощни, неумолими, разрушителни сили; и
накрая, от отношенията ни с другите хора“2;
• „в много случаи злото изобщо не е онова, което вреди
на Аза или го застрашава, напротив, то е и нещо, което
е желано от него, нещо, което му носи удоволствие“3;
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• „съчувствието към всички би било тирания за теб,
скъпи мой съседе“4;
• някои неща „разцъфтяват и израстват, когато са изложени на изменчивост, случайност, безредие, стресови
фактори и любовни приключения, риск и несигурност“5;
• днешният човек е роден в добре организиран свят,
от който възприема „само облагите, но не и опасностите. Обкръжението го глези, защото е „цивилизация“, т.е. дом, и „маминото дете“ не усеща нищо,
което да го накара да излезе извън света на своите
прищевки, да го подтикне към подчинение на външни, превъзхож дащи го инстанции, а още по-малко да
го задължи да влезе в съприкосновение с неумолимата същност на собствената си съдба“6;
• е доста оздачаващо „че тези, от които сме имали найголяма полза, не са тези, които са се опитвали да ни
помагат (да кажем, със съвети), а по-скоро тези, които ак тивно са се опитвали, макар и в края на краищата да не са успели, да ни навредят“7.
• съществува ятрогения (от гръцки език, „причинен
от лечителя“; iatros, „лечител“) – всяка подкрепа има
елемент на ятрогения.
От друга страна, днес контекстът на грижата за Бебето,
нейните измерения са все по-противоречиви, често основани на лозунгови твърдения като8:
• необходими са грижи за бременната жена – но има
липса на акушерки, раж дането все още е болест, ко4

Ницше, цит. по Талеб 2019: 85.
Талеб 2013: 17.
6
Ортега-и-Гасет 2015: 139.
7
Талеб 2013: 79.
8
Основание да формулирам тезите си е работата ми с бебета и малки деца през последните над 10 години като психоаналитик, създател на „Зеленият двор“, чиято „кауза на бебетата“ е мисия.
5

•

•

•

•

•

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

199

ято се лекува, медикализирайки девет те месеца бременност. Освен това е необходимо преосмисляне на
прак тиките по посрещане и съпровож дане на бебето, общуването с него като Субект със свой ритъм,
който не може да изчака единствено физическото
порастване, за да се впише;
необходимо е бащата да участва в отглеждането
на Бебето – но функцията на Бащата е все по-трудно
разпознаваема, търсена и подкрепена;
за да се отгледа едно Бебе са необходими само любов
и желание – но и родителска зрялост, резултат и от
„психична бременност“;
всяка жена има право да бъде майка, инвитро процедурите трябва да бъдат широко достъпни – но
въпросът за не-желанието на Бебето се анулира, а
психичните причини за безплодието не се анализират;
Бебето е личност и трябва да му се говори – но то е
Субект на несъзнаваното, с който може да се говори,
то разбира. Друг аспект е осиновяването на Бебе –
никой не го пита то кои родители би избрало, не му
се дава шанс да помисли;
трябва да се отнасяме хуманно към Бебето – но в
същото време все по-упорити са опитите на ектогенезата за отглеж дане на ембриони в изкуствена
утроба, с плацента-машина. Питаме ли се какво се
случва с психичното на това (бъдещо) човешко същество, след като отдавна е доказано фундаменталното значение за развитието на връзката с майката
в утробата (не само от работата с преж девременно
родени бебета, но и с изоставени, осиновени). И как-
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ви са (научните) аргументи за създаването на майкимашини, предвид последиците за бебето?;
• първите няколко дни след раждането са изключително важни – но раздялата с майката в родилните
отделения продължава да е честа прак тика, а преждевременно родените бебета не се виж дат с родителите си (особено с бащата) по няколко седмици.
Средата на посрещане не дава усещане за сигурност
и комфорт – силна светлина, тежки миризми, силни
шумове, бързина;
• необходими са програми за ранно детско развитие – но няма такива във висшите училища, които
да обучават специалисти (педагози, психолози, логопеди, социални работници и др.). Модерното от
пос ледните години „специалист по ранно детско
развитие“ не само не зададе стандарти и не разви
полето, но и доведе до още по-голямо объркване у
родителите.
Предвид всичко дотук, предвид необходимостта да се
познават съвременните изследвания за компетентностите на бебето9, да се мисли за връзката бебе-майка, да се анализират Имената-на-Бащата, можем да се завърнем към
Фройд (както е направил Лакан) и психоанализата, раждайки Бебето като Субект, раждайки (се) майката, призовавайки (се).

9
Днес се знае много повече за способностите на бебето, отколкото до 90-те години
на XX век, и голяма част от написаното преди това се отнася за бебе, което не съществува и сякаш никога не е съществувало. Днес разчитаме на компетентностите
на бебето, на неговите умения да се роди като Субект и да „роди“ майка си, за да
може пос ле да я убие, ставайки самостоятелно. Вж. повече във: В зората на сетивността, 2016.

Субекът се ражда през желанието на Другия, но и през
собственото си Желание – този танц на среща пред-определя
Пътя. И „за да може човешкото бебе да се превърне в субект,
ще трябва един Друг да предположи субективност у него.
Именно грижите и думите придружаващи ‘предполагането на
субект’10 ще дадат на бебето чувството, че съществува“11.
Историята на откриването на психоанализата показва,
че клиничният и теоретичният подход, които принадлежат
на съседни области, чрез следващи се една друга и взаимосвързани постановки, успяват да изработят теорията за несъзнаваното, да изяснят отношенията меж ду психопатология и общество, да преразгледат връзките меж ду отделното
страдание на обек та и универсалното страдание на цивилизациите. Да се допусне съществуването на Субек та, да се
предположи, че той съществува, да се предложи хипотезата
за страдащото дете, дори ако не говори – това е началото
на вписването на детето в думите и в Света, в случването
му като човешко същество12. Бебето се раж да като Субект
най-вече чрез погледа и гласа на Другия13, но първо чрез сетивност та – за детето ау тист „вътрешният“ глас на майката и
„шумът на тишината“, шумът на плацентата (който се уподобява на шум в ушите) ще останат записани със сила, за да не
попаднат в празното пространство и в дупката на изначалния „е-липсизъм“14.
10

Вж. повече във Vanier 1989.
Вание 2016: 51.
12
Вж. повече в Богданова 2016.
13
„Другият очертава радикална другост, другост, която излиза извън границите на
илюзорната другост на въображаемото, защото не може да бъде асимилирана чрез
идентификация“ (Evans 1996: 136).
14
Игра на думи – елипса-липса-травматизъм. Вж. повече в: Богданова 2021.
11
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Процесът: раждането на Субекта, раждането
на майката и призоваващият нагон
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В теоретичния корпус на Лакан, обръщането на скопичния нагон (pulsion scopique) може да доведе до призоваващия нагон (pulsion invoquante).
Латинското vocare има многопастови значения като: викам, викан съм, правя така, че да ме повикат – в това
движение и този последен етап на нагона се появява
Субек тът. „Призоваващ“, от латинския звателен падеж,
invocare, означава: викам, вземам боговете за свидетели, призовавам ги да свидетелстват; викам за помощ,
призовавам, назовавам, каня15.

Фройд нарича нагон постоянната сила, която тласка съществото да стане говорещо същество. За да функционира
като реален, всеки нагон трябва да може да се организира
във верига от три етапа – първата верига на нагона е тази
на призоваващия нагон, най-близкия до опита на несъзнаваното. Обек тът му е гласът, който се дефинира като „обект на
желанието на Другия“, а същественият му белег е адресатът.
Казано с думите на веригата на призоваването, бебето трябва да повика, да бъде повикано и преди всичко да направи
така, че да бъде повикано16. Чрез гласа си то призовава –
потапя се в гласа на майка си, провокирайки удоволствие у
нея, подканвайки я да го съзре.
Съществуването на бебето е било вписано в речта отдавна, още от предците, когато става дума за наследник,
мислен и споменаван от и за рода – „тялото: пространство
на вписване на събития (докато езикът само ги отбелязва, а
идеите ги разтварят), място на делене на Аза (на което той
се опитва да придаде химерата на субстанциалното единст15

Латинско-български речник; https://bg.glosbe.com/la/bg/vocare.
Този процес най-лесно се забелязва при нас ладата от играта меж ду майката и бебето с част от тялото му.

16

17

Фуко 2016: 145.
Понятие, въведено от Лакан, който интерпретира тезите на Фройд за „примитивната реч“. Според тезата на Лакан за лаланг, тялото е дадено на Субек та само благодарение на определен ефект от езика, доколкото той се свързва с нещо реално.
Вж. повече в Богданова 2017.
18
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во), непрестанно ронещ се обем. Генеалогията, като анализ
на потек лото, е следователно при учленяването на тялото и
историята. Тя трябва да покаже изцяло пропитото от история тяло и съпътстващата тялото история“17.
Желанието на родителите, съзнавано и несъзнавано,
изиграва важна роля в символичното зачеване в речта на
нарцистични (по-)желания, укрепващи личната им история.
В тази езикова среда ще се въплъти тялото на детето, то ще
я оживи, ще я направи специфична и единствена по рода си.
Постепенно и други думи ще я обогатят – запомнящи се, тревожни или успокоителни, „тежки“ думи, понякога убягващи
на този, който ги произнася, но важни за бебето.
По време на бременност та мисълта, вниманието и гласът на майката непрестанно „пишат върху тялото-текст“
и вписват върху кожата на фетуса означаващи вериги, плетейки с три нишки (символична, въображаема и реална)
дрешка, която го обгръща и топли с ритъма на сърцето и на
дишането ѝ. Гласът на майката импрегнира пет те сетива и
нюансира всички цветове в схващането за себе си, във вътрешната перцепция и виж дането на фетуса. Тя има миризма,
температура, консистенция, вкус, форма, плътност и сила,
които създават всички състояния на тялото у бебето: радост,
екстаз, болка, тревожност, уплаха.
Още от феталния живот детето се струк турира в майчиния лаланг18. За говорещия субект усещането със сетивата вече е акт на създаване. Актът на перцепцията налага
пресъздаването на изобразяването на една дума с преживяното изображение на Нещото (das Ding), което има форма,
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цвят, температура, миризма и вкус, в зависимост от времето, броя и интензитета на първостепенните означаващи
на майката. Всички мускулни действия у говорещия субект
вече са били свързани с „фундаменталната синхрония на
означаващите“ (Лакан). Усещането да имаш тяло, което ти
принадлежи, е свързано със субективното взаимодействие
на тези модели на перцепциите, защото в началото то принадлежи на Другия – на майката или на грижещия се, ближния праисторичен Друг (Nebenmensch). Именно след като се
роди тялото на бебето, са необходими редица условия, за да
се роди като Субект, желаещ и говорещ. Раждането на бебето раж да майката и бащата, раж да този, който се-грижи-иго-е-грижа.
Още от зачеването майката трябва постепенно да създаде потенциално пространство, така че след раж дането
бебето да може да почувства, че съществува във време и
пространство, различни от нейното, да се поготви за прерязването на психичната пъпна връв с помощта на Бащата.
Погледът на бебето е сигнал за майката, че е готово за
взаимодействието. Следователно вокализацията на майката19 изглеж да породена от този поглед, който може би е апел,
а може би и предвестник на призоваващия нагон на бебето?
Можем да си представим ефек тите и отзвука у грижещия се
от това установяване на погледа по време на взаимодействията лице в лице и обратното, онова, което ще се случи (или
може би няма да се случи) за грижещия се в случай, че бебето
го гледа твърде малко, как то е при бебетата ау тисти.
При Лакан гласът не се ограничава в звуковия си материален израз. Неговият материален израз е невъплътим.
Гласът се диференцира от речта, защото тя е свързана не
със смисъла, а с изговарянето. Онова, което е конструктив19

Дали това не е призоваващият нагон на майката?

20

Преводът дължа на гл. ас. д-р В. Вълчанов, търсейки заедно друг термин, различен от „майчин език“, как то се превеж да все още буквално (от motherese – англ., фр.
ез. – mamanais).
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но за субекта, не е смисълът, а ограничаването на празнотата. Именно в онова, което майката не казва, бебето намира
мястото си. Онова, което кара бебето да говори, е енигмата на
желанието за Другия, въплътено в гласа. Пренесен чрез звука,
гласът трябва да може да бъде инкорпориран като празнота.
Взаимодействието на бебето с Другия налага и наличието на емоционална ангажираност и на сложен вокален обмен.
Начинът, по който възрастен се обръща към бебето, е въпрос,
който занимава учените от повече от четиридесет години насам. Възрастните имат тенденция да модулират гласа си, когато говорят на бебе или на малко дете. Обичайно наричана
насочена-към-бебето реч или „мамешки“20 този тип реч-с-бебето, има специфични характеристики и играе ключова роля
в развитието на детето не само за усвояването на езика, но
и за осъществяване на взаимодействие с Другия. Мамешкият
е отражение, както и медиатор, на една интерактивна и реципрочна връзка, в която отговорът на всеки от партньорите
може алтернативно да засили първоначалното подбуждане на
другия. Всъщност тази интерактивна връзка се подкрепя от
емоционалния заряд и има влияние върху вниманието, ученето и изграждането на интерсубективните „инструменти“,
като споделеното внимание и комуникативните умения. Чрез
тази особена прозодия се привлича и задържа вниманието на
бебето, предава се специфичната афективна и фонологична
информация на речта. Родителите интуитивно съобразяват
мултимодалния си комуникативен репертоар с нивото на
перцептивни, интегративни и комуникативни способности на
бебето. Те умеят да четат и да придават значение на сигналите, които тяхното бебе им дава.
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Тъй като взаимодействието майката и бебето е много
сложен взаимен процес21, очевидната двупосочност на реакциите в обмена меж ду майката и бебето влияе пряко върху
„произвеж дането“ на мамешкия – майката го адаптира към
отговорите на бебето. Оказва се, че речта на майката, отправена към бебето, зависи от качеството на отговора му, а това
подсказва, че малките деца са ак тивни участници в процеса
на ранно речево взаимодействие. В такъв случай прозодията може да бъде определена като термометър на отношенията, разкривайки нишките на привързаността.
Прозодията на майчиния глас слу жи на бебето като
музика без думи, а тъй като то все още не може да разбере
смисъла ѝ, тя функционира за него от област та на буквите22.
За да осъществи тези необходими операции за въплъщаването на езика, детето се нуж дае от подкрепата на някой
Друг, който да е способен да слуша онова, което все още не
се казва. Именно под погледа на Другия, детето укрепва тялото си, изправя се и започва да ходи, преди дори да умее да
го прави (в стадия на огледалото). Не че тя предполага, че у
детето има глас, а когато тя не е добра майка, а е класическа
майка на мястото, където тя го поставя в Другия, мястото,
към което се обръща, тя очаква накрая гласа, който ще я утвърди в обоснованото, глас, който все още не се появява.
Детето се раж да потопено в онова, което ще се превърне в поле на речта, но за да може да поеме ролята на речта,
21

Лазник пред лага термина „домашен хоспитализъм“, описвайки ситуация, при която майката и бебето живеят в едно и също физическо пространство и докато изпълнява действията, необходими за удовлетворяване на бебешките нуж ди, тя „не
може да го гледа“ (Laznik 2014). Бебетата в неонатологичните отделения са в капана
на безпомощност та-да-съз-дадеш връзка и да призовеш Другия.
22
За изграж дащия се Субект гласът играе двойна роля: като буква той слу жи за материална опора на означаващото, когато то все още не се е оформило. Като обект
той слу жи за първи обект, който позволява организирането на веригата на нагона и
инкорпорирането на говора.

23

Не всички деца отговарят на призоваването на Другия по един и същи начин – техният отговор идва под отбранителната форма на затваряне в себе си, на повторен
отказ, дори и на отказ от това да искат да кажат нещо. Тези деца са наречени ау тисти.
24
Вж. повече във Vives 2002.
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то първо трябва да инкорпорира гласа. Именно около и въз
основа на гласа на Другия, малкото дете започва на изгражда връзка с другостта. Още от самото начало връзката с другост та предполага един двупосочен път, който обек тът-глас
му показва. Другият се обръща към детето посредством гласа си, т.е. въвлича желанието си, а детето отговаря на призоваването с „да“. Това взаимно въвличане започва много
рано, вероятно преди раж дането, как то показват редица изследвания.
Повечето от децата приемат поканата, за да се „отдръпнат“ в полето на говора. Радикалното призвание на „малкото“ на човека е да бъде в „трансферна“ връзка с другостта.
Подкрепено от предположението за Другия, от „адресата“
на гласа си, уверено, че звуковете, които издава, са означаващи, свързани в споделена символична мрежа, детето, което
има типично развитие, продължава да трупа звуков опит23.
Инкорпорирането на езика започва с инкорпорирането на значението, което носи музикалност та на гласа на
Другия в лицето на майката. Тя е белегът за ак та на изначалното предположение на означаващото от страна на детето и
определя времето на алиенацията. Логичното време на изграж дането на възможност та да има субект на несъзнаваното не е пълно без придобиването на глухата точка24, което
се случва по време на отделянето. Глухата точка, белег от
вписването на изначалното изтласкване, прави така, че звуковото измерение на гласа да спадне.
След като е приел да се отдалечи от полето на езика,
предполагаемият Субект трябва да изгуби непосредствената си връзка с гласа, като стане глух за гласа на Другия.
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Щом усвои тази глуха точка, материалният израз на гласа
започва да се прикрива от действието на значението на речта. Получава се необходимото за психическото струк туриране заглушаване. Сякаш ухото е отвор, който никога не се
затваря, а единствената възможна раздяла с гласа на Другия, е изграж дането на такава глуха точка. Тя е резултат от
езиковата операция.
За да говори, без да знае какво казва, бебето трябва да изгради глас, който да бъде негов, да си изгради свой собствен
глас в играта между слушането и оглушаването, което не го освобождава от връзката с Другия25. Ако при аутиста субективното корабокрушение идва от активното отхвърляне на гласа на
Другия, единственото възможно спасение идва от речта26.
25

Детето ау тист много рано показва избора си да не принад лежи към означаващите
от полето на Другия, във всеки случай, поне не изцяло. Изс ледванията, направени
на основата на домашно заснети видео записи на деца, които по-късно проявяват
ау тистична проблематика, показват бебе, което още от раж дането си и то по ак тивен начин, не отвръща на призива на Другия, не разкрива включване в радост та
на Другия. Онова, което метапсихологически харак теризира ау тизма, е ак тивното
от хвърляне на гласа на Другия. Свръхчувствителното дете ау тист се „защитава“ от
Другия, когото преживява като нещо, което му идва в повече, а това компрометира
първата идентификация чрез инкорпорирането на гласа. Лечението цели детето да
придобие възможност та да говори, с други думи, да може да направи изказване, което да бъде подкрепено като негово собствено. Залогът е етичен: залог за появата
на Субект на желанието. Ако се придържаме единственото към феноменологично
наблюдение, макар и то да позволява да се постави диагноза, отговаряща на DSM и
да се проведе медикаментозно лечение на симптомите, няма да се позволи на детето да извърши ефек тивна и подкрепена промяна. Оставено само в собствената си
„задънена улица“, детето ау тист остава застинал в положението си на обект на удоволствието на Другия. С времето то става карикатурата на машина, а ако се тренира – карикатурата на човек.
26
Именно психоаналитикът трябва да измис ли, заедно с детето, следвайки посоката,
която му дава то, средствата, чрез които да го подкрепи. Психоаналитикът е секретарят на детето-ау тист, как то посочва Лакан по отношение на психозата в Семинар III
(Lacan 2018). Функцията на психоаналитика е да задейства „работата“ на Субек та на
несъзнаваното, а работата му цели Бебето да премине пътя от субект на удоволствието към субект на желанието. И въпреки позицията на ак тивно изк лючване на
Другия, която ау тистът под държа, залогът на психоаналитика е, че нещо се изплъзва
от устата, която все още не знае какво да прави.

В края, но заради началото: Майцеубийството
„Свойте скъпи мъртъвци
и своите живи сродници
зарадвай!
Мъчителния техен гняв смири
чрез кървава разправа, погуби
виновника за бащината
гибел!“
Хорът, Орестия

Орест убива майка си.
„Пророчески са твоите
страшни сънища.
Уби съпруг, умри от син,
злочестнице!“
Според Орест: убитият е „воин“,
убийцата е „къщна безделница“.
Орестия

Докато концепцията за убийството на бащата в психоанализата интерпретира последствията от налагането на Забрана/Закон, водещо до набор от генеративни организиращи
фантазии (Името-на-Бащата), майцеубийството не е разглеждано в толкова ясни концептуални рамки. Мъртвият баща
генерира една творческа загуба, която задвижва процеса на
генеалогично предаване на културни връзки между баща и
син и между синове. Тези връзки формират основата или крайъгълния камък на западните култури и родствени системи,
каквито ги познаваме. Майцеубийствто обаче не води до същия вид генеративна загуба и вместо това функционира само
за да опише симптомите на онтологичното изоставяне, което
е резултат от живеенето в култура, в която женствеността съществува само като фантазия или продукт на мъжкото въображаемо (Irigaray, цит. по Jacobs 2017, 23–37).
Налаганият идеалистичен образ на майката (винаги
присъстваща, разбираща, отзоваваща се, все-опрощаваща и
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Всъщност, какво е майката за бебето – „топла храна“,
„мекота“ или „поглъщаща акула“, „ужасяващо-странното“,
„неназовимото“? Как то я раз-познава като себе си и чрез
оживяното си тяло я призовава, създавайки я, за да може да я
убие после, оличностявайки-се?
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все-опростена) прави още по-трудна темата за майцеубийството, което осамостоятелностява. Какъв всъщност е този образ на майката, какви желания и фантазии предава? Дали образът за човека (тайно копнят, през желанието за връщане
към бленувано-несъществуващо детство, към предедипово,
предезиково състояние) е в обгръщащите ръце на майката
от детството, където забравата за света и трудната реалност,
болката могат да бъдат успокоени, отнети и забравени? Дали
това е може би желание за забрава или копнеж, който всички споделяме на някакво ниво за идеалната майка, и ако да,
защо? Какво означава идеална майка и какво е тя за психичното?
Въпреки отреденото централно място на майката в
методологиите на съвременната постк лайнианска школа
и школата на обек тните отношения, тя е представена като обект (на желание и фантазия), без сексуална субек тивност. Тя е или чудовищна фантазия на детето при Клайн, или
„достатъчно добрата“ среда на Уиникът, предназначена да
определи бъдещото психично здраве на бебето по отношение на нейната съдържаща/удържаща функция – и в този смисъл податлива на вина и/или идеализация. Майката
в психоанализата присъства винаги в детерминиращата си
психична функция за бебето, но въпреки това липсва по отношение на собствената си сексуална функция, собствената
си символична и културна стойност. В допълнение към това
се посочва, че различните психоаналитични традиции изглеж да са постигнали консенсус около твърдението, че „майцеубийството е жизненоважна необходимост“27. Лакан приема погребалния обред като „момента, в който се е случила
появата на говорещото същество“28 и езикът започва с това
27
28

Пак там.
Цит. по Laurent 2016: 35.

29
30

Пак там: 39.
Цит. по Karius 2011.
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специално отношение към мъртвите тела. Погребалният обред в този смисъл е писмо, в което „тялото става записано
отсъствие, около което се разполагат и се полагат обек ти на
наслаж дението“29.
Меж ду приспивната песен-глас на майката и заспиването на детето хармонията е толкова перфек тна, че тяхното „сливане“ остава райско-утробно. Тази пълнота изк лючва
всяка трета страна, илюзията е за вечност. Бебето, инвестирано от майката като дете-фалос, разкрива убийството на
бащата, а виновното (либидно) желание прави още по-възможно сливането-поглъщане.
Юлия Кръстева въвеж да понятията „абек тивност“ и
„абект“, за да обозначи всичко онова, което бива отхвърляно,
което стои на границата меж ду субек та и обек та, отвътре и
отвън, себе си и другия; „нещо, което предхож да отделянето
на субект от обект (…), нещо, което се отхвърля тотално, че
в своята същност процесът на превръщане в субект изисква
отделяне от майката. Абек тът се изправя срещу нас… с найранните ни опити да се освободим от майчиния обект. Това
представлява насилствено, болезнено, грубо разкъсване, с
постоянен риск от връщане към господството на власт та,
която едновременно осигурява защита и задушава субекта.
Налице е винаги тази връзка (и страх от) с тялото на майката;
абек тивност та я съхранява. Необходимо е да го откажем в
усилието да бъдем цяло, да бъдем хомогенни субек ти, но самият акт на постоянно отхвърляне на абек та – тук връзката
с майката – го въвеж да в режим на съществуване отново и
отново“30. Психичното ехо на насилственото физическо отделяне от майката е винаги с нас. По този начин в борбата на
детето да се превърне в субект най-накрая се появява трети,
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бащата, който помага на бъдещия субект да проведе докрай
тази неохотна борба срещу това, което било вече майката,
ще се превърне в абект (пак там).
Затова има нещо неназовимо при мисленето за майцеубийството – за да се отдели от майката, бебето трябва да
я убие, оличностявайки-се-и-раж дайки-се като говорещ Субект. Всъщност как се оцелява (и дали) от битката за самостоятелност с „архаичната майка“? Възможно ли е да се понесе
убийството на майката? Какво и как я убива?
Докато в миналото Дева Мария е била представена като идеалната майка, особено през Средновековието, а също и като жена, която всички жени трябва да се стремят да
следват и да ѝ подражават, през XXI век „силните желания и
копнежи се пробуж дат от това майчино имаго, което не се
разпалва по подобен начин нито от образите на Исус, нито
на християнските светци, и затова може би има нещо много
дълбоко в този образ, който докосва човешката психика“31.
Една от критиките на Фройд по отношение на неговото изобретение за несъзнаваното е не толкова „в смисъла на оспорване, че може да не сме наясно с причините,
поради които действаме или мислим по определен начин,
а по-скоро във фак та, че превръща понятието в съществително, в същност ‘несъзнаваното’“32. Майката е подобно затруднение – поставя въпроса какво се има предвид, когато
препратката към Майката е съществително. За връзката с
рож дената майка ли става въпрос или това е желанието на
жената да стане майка? Или „майчиното“, подобно на несъзнаваното, превърнато в съществително, е прелюдия към поширок проблем, който потенциално определя човешкото
състояние?
31
32

Цит. по Mayo, Moutsou 2017: 1–20.
Пак там: 20–21.

33

Пак там: 7.
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В западната култура майката е „невъзможният субект“,
попаднал във все по-нарастващо разделение меж ду нейната идеализация и нейното унижение. Майката е частичен
обект и частичен субект, който стои като врата към здравия
разум и към съзряването, според западната философска теория и психоанализа, или като причина, предвестник на лудост та на нейните деца и дори на престъпността. Майката е
навсякъде и никъде33.
Съвременната традиция, занимаваща се с въпросите
на несъзнаваното отвъд Едип, се свързва с изследванията на
редица теоретици от полето на психоанализата и философията (Irigaray 1991, Cavarero 1995, Laplanche 1989, Mitchell 2000,
Ettinger 2006, Butler 2000, Stone 2014). Подходите на работа
са разнообразни и се коренят в различни интелек туални
програми, но това, което ги обединява е лоялност та към
психоанализата, и по-конкретно – към начина на мислене за
несъзнаваното като множествена и променлива сила, която
по дефиниция е неподатлива на фиксиране и на свеж дане до
една еднозначна рамка на значението.
Едиповият/кастрационен модел – с патрицид (отцеубийство) като негов организиращ център, може да обясни само един аспект от връзката меж ду психосоциалното и социалното в западните патриархални култури. Според А. Якобс
ожесточената привързаност към този модел като единствен
и основен, господстващ модел-теория в психоанализата, е
често израз на закостенял, хетеросексистки, нормативно хегемонистичен монопол върху разумност та, субек тивност та,
репрезентацията и значението. Якобс твърди, че този монотеизъм в съвременната психоанализа по отношение на Едип
като единствен модел трябва да бъде оспорен и отхвърлен,
ако имаме намерение да приложим психоанализата в под-
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крепа на теоретизирането на женственост та и майката/майчинското във връзка със спецификата, а не като огледало
или друго на мъжкия субект34.
Това не означава, че Законът-на-Бащата като организираща основа на Едип следва да бъде отхвърлен и заменен.
Напротив, това е само една част от историята и тя трябва да
може да съществува заедно с други модели. Така въпросът
е не „Защо Едип?“, а „Защо само Едип?“. Законът-на-Бащата
е доминиращият модел на психичното и културата в психоанализата и стои в основата на организацията на западните
общества. Законът (законите) на майката обаче е по-слабо
развито понятие. Заглушаването на законите на майката е
резултат от утвърдения статус на патриархалните струк тури
на съвременните социални и психични реалности. Матрицидният мит за Орестея, интерпретиран от А. Якобс, се опитва да коригира маргинализацията на майката и да я представи като ак тивен образ при предаването на символни закони,
които определят нашата културна организация.
Необходимо е да се изведе символична икономика, която на първо време не се отнася единствено към бащината
символична функция, а към „съживяването“ на майката от
т. нар. „въображаема“ пред-символична примитивна сфера,
което я поставя в социалната арена на езика, репрезентацията и историята. На второ място, ну жен е немонолитен модел на символния ред – хетерогенен модел, състоящ се от
повече от един процес, повече от една струк тура, повече от
един закон, който организира сексуалните субек тивности.
Докато Лакан предлага по-скоро статичен и исторически
символен ред, организиран около неподвижен и непреодолим, единствен Закон-на-Бащата, А. Якобс извеж да на преден план модел с повече от един струк турен процес, повече
34

Jacobs 2017: 23–37.

35
36

Пак там.
Цит. по: Jacobs 2017, 23–37.
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от един закон, които могат да породят субек тивности, чиято
връзка със социалния символен свят вече не може да бъде
систематично редуцирана до фалическата функция на едипализацията35.
В западните дискурси майцеубийството е термин, който се използва предимно, за да се посочи подчинението (субординацията), омаловажаването, маргинализирането и заглушаването на майката, или за да се опише съзнателната или
несъзнаваната фантазия на желанието да се убие майката.
Понеже всяка една от тези терминологични употреби не може да се редуцира до останалите, т.е. не може да се изведе
като обобщаващо понятие, Якобс стига до прозрението, че
матрицидът все още не е теоретизиран като основен културен закон, функциониращ за определяне на отделни аспек ти
на западната културна и психична организация. В този смисъл майцеубийството е използвано за описване на култура,
при която майката като субект все още не е съществувала36.
Приносът на психоналитичната феминистка школа се
състои в убедителното деконструиране на множеството
дискурси в западната традиция по отношение на женското, на майката и майчиното, и в тази връзка в откритието, че
майката съществува само като обект – обект на нуж да, вина,
фантазия, любов, омраза и амбивалентност – фантазирана
фигура или безмислостно идеализирана или очерняна, или
превърната в чудовищен абек тен друг, пораж дащ страх; една фалична контролираща и кастрираща майка, която заплашва да погълне самоличността. Тя не е теоретизирана от
гледна точка на собствената си субек тивност, сексуалност
и несъзнавано, не е представена като инструмент за предаване на културата и обществото на символно ниво. Тя съ-
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ществува само в многото проекции и фантазии, породени от
мъжкото въображение, които доминиращият символен ред
потвърж дава и възпроизвеж да37.
Финални ракурси: Не-възможната грижа за Бебето е в
преходното пространство (по Уиникът) на не-възможното
майчинство и не-състоялото се вписване на третия, в лицето
на институцията, реализираща грижата. Бебето раж да майката, майката раж да Субек та, за да може да го убие, давайки му шанс да се откъсне (не само от плът та ѝ), прерязвайки
психичната пъпна връв на двоичност та, която сближава болезнено-не-поносимо. Как контекстът да при-познае това?
Да се завърнем към Фройд!?
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III. ГРИЖА И ТЕЛЕСНО ЗДРАВЕ

Далия Георгиева, Божидар Лечов,
Радина Стоянова, Соня Карабельова
Резюме: Наднорменото тегло е сериозно състояние, което бива
силно стигматизирано и влияе върху всички аспек ти на човешкото
функциониране (Stroebe 2008). Поради тази причина изс ледването
цели да провери дали индексът на телесна маса (ИТМ) диференцира
субек тивното благополучие и нагласите към наднорменото тегло.
Извадката включва 134 участници (77% жени и 23% мъже) на възраст
меж ду 16 и 45 години (x̅= 26,96, SD = 6,86), разпределени спрямо ИТМ
(x̅ = 23,70, SD = 6,52) по следния начин – 69% в норма (ИТМ до 25)
и 31% над нормата. За изс ледване на субек тивното благополучие е
използвана 12-айтемната Скала за оценка на позитивния и негативния афект (Занкова 2015), а за нагласите към наднорменото тегло –
14-айтемната Скала за фобия от затлъстяване – кратка версия (Bacon
et al. 2001). Резултатите от приложените t-тестове за независими извадки не откриват значими различия спрямо ИТМ на изс ледваните
лица в субек тивното благополучие и нагласите към наднорменото
тегло. Значими различия са открити при прилагане на двуфак торен
дисперсионен анализ (F (3) = 4,348, p < 0,05), който разглеж да влиянието на баланса на афект (здрав, нисък, реак тивен и депресивен)
и възраст та върху ИТМ. Що се отнася до нагласите към наднорменото тегло, макар да не са диференцирани от ИТМ, средно над 50%
от участниците са склонни да припишат негативни черти на хората
с наднормено тегло, като за положителните черти процентът пада
под 20%.
Ключови думи: наднормено тегло, субек тивно благополучие, нагласи към наднорменото тегло
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Въведение
Според дефиницията на Световната здравна организация (WHO 1948) здравето се счита за състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто
за отсъствие на заболяване. Телесното тегло е един от показателите за физическо здраве, като негово количествено
представяне можем да намерим в индекса на телесна маса
(ИТМ). Неговите абнормни стойности (които не влизат в диапазона 18,5–24,9 според стандартите на СЗО) понякога са
свързани с нарушения в храненето (състояния на променено потребление на храни), най-често срещаните сред които
са булимия нервоза, анорексия нервоза и разстройство на
преяж дането (Hudson et al. 2007).
Тук обаче става въпрос за клинично диагностициран
проблем, какъвто не е задължително да има, за да бъде засегнато благополучието в неговите физическо, психическо
и социално измерения, как то СЗО постулира. Състоянията
на наднормено тегло и затлъстяване са често свързвани с
огромни психологически, здравословни и икономически
щети за индивиди, семейства и общности (Stroebe 2008).
По настоящи сведения обаче цена плаща всеки, наддал на
тегло, независимо от степента. Повишаването на телесната
маса с по-малко от 5 кг е свързано с повишаване на заболеваемост та, без значение от това дали теглото е в здравите
граници на индекса на телесна маса (Lim et al. 2008). Биологичните индикатори за застрашено здраве (диабет, сърдечносъдови болести) също показват силна постоянна връзка
с телесната маса от най-ниските ИТМ до най-високите ИТМ,
като по-голямото тегло е свързано с по-голям риск за здравето (Zajacova et al. 2011).
Как то беше споменато, не става въпрос единствено за
възпрепятстване на физическото благополучие. Социалната

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

221

стигма около наднорменото тегло и затлъстяването е силна и налична как то сред неспециалисти, така и сред групи
от професионалисти, оказващи медицински грижи. Проучванията в тази сфера обикновено установяват, че макар повечето хора да разбират, че за затлъстяването са отговорни
множество фак тори, хората как то от професионалните групи, така и неспециалистите са по-склонни да приписват повече важност на причини, които са в контрола на индивида
(напр. недостатъчно упражнение, преяж дане и консумация
на прекалено много нездравословни храни), и да поставят
сравнително по-слаб акцент върху социални и биологични
причини (напр. липса на образование, ниски доходи, генетика и хормони) (Harvey et al. 2002; Ogden & Flanagan 2008;
Okonkwo & While 2010). С други думи, според голяма част от
хората увеличаването на теглото е основно отговорност на
индивида. Според същата тази част от хората следва към
проблема да се подходи чрез стратегии за управление на
теглото, които отново изискват преди всичко индивидът
сам да направи промени в начина си на живот по отношение на диетата и нивото на физическа ак тивност. Промените
на общностно ниво (забрана на заведенията за бързо хранене около училищата, промени в рек ламните политики, създаване на повече превантивни програми) остават по-скоро
пренебрегван вариант (Dryer & Ware 2014).
Това приписване на отговорност та за излишното тегло върху индивида от своя страна оказва влияние и върху
възможностите му за справяне с проблемите с теглото, тъй
като търсенето на помощ от специалисти често бива възпрепятствано от отрицателните нагласи на последните. Проучвания документират стигматизиране на теглото (Price et al.
1987; Kristeller & Hoerr 1997; Huizinga et al. 2009) от страна на
лекарите, съмнение от тяхна страна, че консултирането ще
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има ефект върху поведението на пациента (Kushner 1995;
Laws et al. 2009), и цялостно отношение, основаващо се на
това, че затлъстяването е отговорност на пациента (Hash et
al. 2003). Нещо повече, лекарите имат и значителни бариери
пред осигуряването на грижи за затлъстяването, включително липса на време, неадекватно обучение за консултиране и
необходимост да се постави по-голям приоритет на съпътстващите го заболявания (Forman-Hoffman et al. 2006).
Може би най-пагубното последствие от негативното
отношение към излишното тегло е, че то може да повлияе не
само на отношението на специалистите, но и на възползването от медицински грижи като цяло сред пациентите с наднормено тегло/затлъстяване. Изследвания сред пациенти
със затлъстяване документират избягване от тяхна страна
на здравни грижи (Olson et al. 1994; Alegria Drury & Louis 2002;
Merrill & Grassley 2008) и превантивни услуги (Fontaine et
al. 1998), особено скрининг на рак (Wee et al. 2004; Amy et
al. 2006).
Що се отнася до психологическите последствия, свързани с наднорменото тегло и затлъстяването – тези две
състояния могат да бъдат съпътствани от различни възпрепятстващи благополучието фак тори, сред които найчесто депресивни (Luppino et al. 2010) и тревожни (Gariepy
et al. 2010) състояния. Изследвания, фокусиращи се върху
ефек та на затлъстяването върху детското развитие (Puder
& Munsch 2010), намекват и за по-висока честота на екстернализираните (насочени към външния свят) трудности сред
подрастващите със затлъстяване, някои от които са импулсивност та, поведенческите проблеми и синдромът на хиперак тивност с дефицит на вниманието. Клиничната страна на
монетата – хората в риск от развитие на хранителни разстройства и тези, които са диагностицирани с такова – също

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

223

е изправена пред множество пречки, възпрепятстващи благополучието, като те не се ограничават само до сериозните
рискове за физическото здраве. Отново депресията и тревожност та обикновено съпътстват диагнозата на хранителни разстройства (Braun et al. 1994). Пациентите, предимно
жени, с хранителни разстройства имат по-висока степен на
тревожност и съобщават значително по-силни депресивни симптоми в сравнение с хора без такива (Touchette et al.
2011). Също така има данни за влошаване качеството на живот на пациентите с хранителни разстройства (Padierna et al.
2001; Doll et al. 2005). Хората, попадащи в рисковите групи
от развиване на хранителни нарушения, имат и по-ниски
стойности в оценки на субек тивното и психологическото си
благосъстояние (Magallares 2012). Сходно на стигмата около наднорменото тегло/затлъстяването е и положението
със стигматизирането на хората с хранителни разстройства
(Ebneter & Latner 2013), което потенциално би могло да бъде
утежняващо спрямо благополучието на страдащите.
Не на последно място важно е да се отбележи, че юношите и младите хора попадат в една особено социално податлива група (Erikson 1968), в която това да се докажеш себе
си като стойностен пред обществото е от изк лючителна важност за психосоциалното благополучие. Вземайки предвид
тази развитийна особеност, ключово е установяването на
това в каква степен теглото играе роля в благополучието на
тази конкретна група.
Основната цел на настоящото изследване е да установи дали и по какъв начин телесното тегло – това дали то е в
норма или надвишава нормата – диференцира благополучието в нек линична извадка от юноши и млади хора. Основната хипотеза е, че участниците, чийто ИТМ надвишава нормата, имат по-ниски нива на субек тивно благополучие спрямо
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лицата в норма. Предвид това в каква степен стигмата към
наднорменото тегло и затлъстяването афек тира хората, към
която е насочена, допълнителна цел на изследването е да
проучи нагласите към наднорменото тегло и затлъстяването, и това как те биват диференцирани от теглото на изследваните лица. Основната хипотеза за нагласите е, че участниците, чието тегло е в норма, имат по-негативни нагласи към
хората с наднормено тегло и затлъстяване.

Метод
Участници
Извадката включва 134 участници (77% жени и 23%
мъже) на възраст меж ду 16 и 45 години (x̅ =26,96, SD = 6,86).
Спрямо тяхната възраст участниците биват разделени на
две групи – меж ду 16 и 25 години, която група съставлява
56% от извадката, и меж ду 25 и 45 години, които участници
респек тивно представляват останалите 44%. Що се отнася
до степента на образование, 66% от изследваните лица имат
завършено висше образование, а 34% – средно или основно.
В зависимост от заетост та си, участниците се делят на три
групи в следното съотношение – 40% учащи и работещи,
34% само работещи и 26% само учащи. Изследваните лица
се разпределят спрямо нормата на индекса на телесна маса
(x̅ =23,70, SD = 6,52) по следния начин – 69% в норма (ИТМ до
25) и 31% над нормата (ИТМ над 25).
Инструменти
Използваният метод за оценка на субек тивното благополучие е Скалата за оценка на позитивния и негативния
афект (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS), преведена от д-р Катерина Занкова (Занкова 2015). Скалата е

Процедура
Изследването е проведено в началото на 2020 г. като
част от изследователски проект с ръководител проф. С. Карабельова. Данните са събрани чрез онлайн формуляр в
Google Forms и обработени с помощта на IBM SPSS v. 20.0.
Участието в изследването е доброволно и анонимно. Изследваните лица са инструк тирани да избират степента си на
съгласие с представените твърдения, след което да попълнят полетата с демографска информация.
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съставена от 12 айтема, разпределени поравно в две субскали – позитивен афект (α = 0,881) и негативен афект (α = 0,839).
И двете изискват изследваното лице да оцени колко често
през последния месец се е чувствало по определен начин с
помощта на петстепенна Ликъртова скала от 1 = „Нито веднъж“ до 5 = „През цялото време“. Пример за айтем от субскалата за позитивен афект е „Жизнерадостен/а“, а за негативен – „Всяко нещо ми коства усилия“.
Другата скала, която цели да измери нагласите към
наднорменото тегло и затлъстяването, е Скалата за фобия
от затлъстяване – кратка версия (The fat phobia scale – short
form, F-scale – SF) (Bacon et al. 2001). Оригиналната скала е
еднодименсионален инструмент, състоящ се от 14 диадни
айтема с антонимни черти, които изследваните лица биха използвали, за да опишат хората с наднормено тегло и
затлъстяване. Примери са „трудолюбив“ срещу „мързелив“
и „безформен“ срещу „добре сложен“. Скалата за оценка е
петстепенна Ликъртова скала, в чиито краища стои една от
двете противопоставящите се харак теристики спрямо това
дали айтемът е прав или реверсивен, като съотношението
меж ду прави и реверсивни айтеми е 8 прави (негативната
черта съответства на отговор „5“) и 6 реверсивни (позитивната черта съответства на отговор „5“).
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Резултати
Структурна организация на Скалата
за фобия от затлъстяване
С цел верифициране на фак торната струк тура на Скалата за фобия от затлъстяване, кратка версия, в български
социокултурен контекст е направен фак торен анализ по метода на главните компоненти с Варимакс ротация на интеркорелациите.
Мярката КМО потвърж дава адекватност та на извадката (КМО = 0,92). Тестът на Бартлет за сферичност (χ2 (78)
= 808,25, p < 0,001) също дава основание да се зак лючи, че
може да се приложи фак торен анализ. Анализът на главните
компоненти (вж. табл. 1) в българския вариант на въпросника извлича двуфак торна струк тура, като процентът на общата обяснена вариация на въпросника е 54,11%. Първият
извлечен фак тор получава собствена стойност 5,798 и обяснява 41,41% от вариацията. В него са включени 11 от 14-те
оригинални айтема (№ 1–9 и № 11–12), като той съдържателно отговаря на фобия от затлъстяване. Вторият фак тор е
съставен от айтеми № 13 и № 14 кореспондира с приписване
на ниска самооценка на хората със затлъстяване („Неуверен“
и „С ниска самооценка“ респек тивно). Неговата собствена
стойност е 1,770 и той допринася с 12,70% за обяснението
на вариацията. Айтем № 10 („Не харесва храната“) отпада,
тъй като не получава тегло по нито един от двата фак тора.
Коефициентите на надеж дност на субскалите са α = 0,909 за
„Фобия от затлъстяване“ и α = 0,751 за „Ниска самооценка“.
Допълнително към анализа на надеж дност та на скалите „Фобия от затлъстяване“ и „Ниска самооценка“ е направен
и айтем анализ на тяхното съдържание (вж. табл. 2 и табл. 3).
Коефициентите на корелация на всеки айтем от субскала-

Факторни тегла
Твърдения

1. Мързелив – Трудолюбив
9. Грижещ се за себе си – Жертва себе си
7. Активен – Неактивен
2. Няма сила на волята – Има сила на волята
5. Бърз – Бавен
6. Издръжлив – Неиздръжлив
8. Слабохарактерен – Силен характер
11. Безформен – Добре сложен
4. С добър самоконтрол – С лош самоконтрол
12. Ограничаващ храната – Преяждащ
3. Привлекателен – Непривлекателен
14. С ниска самооценка – С висока самооценка
13. Неуверен – Уверен
10. Не харесва храната – Харесва храната
Процент на обяснена вариация
Коефициент на надеждност на скалата –
алфа на Кронбах

Фактор 1
Фобия от
затлъстяване
-0,786
0,773
0,768
-0,764
0,752
0,730
-0,697
-0,675
0,664
0,627
0,616

Фактор 2
Ниска самооценка

0,885
0,753
отпада
41,41

12,70

0,909

0,751
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та „Фобия от затлъстяване“ със самата субскала са умерени
или високи, като няма айтем, чието премахване би повишило коефициента алфа на Кронбах за субскалата. Същото се
отнася и за субскалата „Ниска самооценка“.
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Таблица 2. Коефициент на корелация на айтемите
от субскала „Фобия от затлъстяване“
Коефициент Коефициент
на
алфа на
корелация
Кронбах,
Твърдения
на всеки
ако айтемът
бъде
айтем с
цялата
премахнат
скала
1. Мързелив – Трудолюбив*
0,714
0,898
2. Няма сила на волята – Има сила на
0,699
0,898
волята*
3. Привлекателен – Непривлекателен
0,589
0,904
4. С добър самоконтрол – С лош самокон0,584
0,904
трол
0,700
0,898
5. Бърз – Бавен
6. Издръжлив – Неиздръжлив
0,657
0,900
7. Активен – Неактивен
0,728
0,896
8. Слабохарактерен – Силен характер*
0,631
0,902
0,770
0,894
9. Грижещ се за себе си – Жертва себе си
11. Безформен – Добре сложен*
0,642
0,901
12. Ограничаващ храната – Преяждащ
0,497
0,908
* - реверсивни айтеми
Таблица 3. Коефициент на корелация на айтемите
от субскала „Ниска самооценка“

Твърдения

13. Неуверен – Уверен
14. С ниска самооценка – С висока
самооценка

Коефициент на
Коефицикорелация на
ент алфа на
всеки
Кронбах, ако
айтем с цялата айтемът бъде
скала
премахнат
0,601
0,601

-

Таблица 4. Диференциращо влияние на демографските
характеристики върху позитивния и негативния афект
Демографски
характеристики

Позитивен афект
Нива на променливите

Негативен
афект

x̅

t

x̅

t

1,244

2,46

-1,302

Пол

Мъж

3,60

Жена

3,40

Възраст

От 16 до 25 г.

3,43

От 25 до 45 г.

3,45

ИТМ

В норма (до 25)

3,49

Над норма (над 25)

3,34

2,69
-0,210

2,63

0,978

2,60

-0,280

2,67
-0,987

2,76

Бележка: Нито един от резултатите не е значим (p > 0,05).

Как то става ясно от таблицата, резултатите от проведените t-тестове за независими извадки не показват статистически значими различия в измерените средни стойности по
скалата „Позитивен афект“ меж ду участниците с ИТМ в норма и тези с ИТМ над норма, меж ду мъжете и жените, как то и
меж ду хората във възрастов диапазон 16–25 г и възрастов
диапазон 25–45 г. Сходна е картината и при скалата „Негативен афект“, където средните стойности меж ду участниците с
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Диференциращо влияние на
демографските характеристики върху
позитивния и негативния афект
С цел проверяване дали съществуват значими различия в позитивния и негативния афект спрямо ИТМ на участниците, как то и спрямо техните пол и възраст, са приложени t-тестове за независими извадки, резултатите от които са
представени в табл. 4.
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ИТМ в норма и тези с ИТМ над норма, меж ду мъжете и жените, как то и меж ду хората във възрастов диапазон 16–25 г и
възрастов диапазон 25–45 г, също нямат статистически значима разлика. В обобщение, ИТМ, полът и възраст та не диференцират значимо позитивния и негативния афект.
Диференциращо влияние на стиловете на баланс
на афекта върху индекса на телесна маса
Проведени са еднофак торни дисперсионни анализи
(One-way ANOVA), с които да се установи дали афек тът от
своя страна може да диференцира ИТМ. За целта са изчислени различните стилове на баланс на афек та (Sibille et al. 2012),
а именно – здрав (нисък негативен и висок позитивен афект),
реактивен (висок негативен и висок позитивен афект), нисък
(нисък негативен и нисък позитивен афект) и депресивен (висок негативен и нисък позитивен афект), като референтните
ниски и високи стойности са изчислени на база средната за
извадката. Не са намерени значими различия в ИТМ меж ду
различните стилове на баланс на афек та (F (3, 129) = 1,336, p
> 0,05).
Проведени са и двуфак торни дисперсионни анализи
(Two-way ANOVA), за да се провери диференциращият ефект
на стила на баланс във взаимодействие с пол и възраст. Не са
установени различия между мъжете и жените (F (1) = 1,236, p
> 0,05), как то и меж ду стиловете на баланс във взаимодействие с пола (F (3) = 1,964, p>0,05). Установени са значими различия меж ду възрастовите групи (F (1) = 9,078, p<0,01), как то
и меж ду стиловете на баланс на афек та във взаимодействие
с възрастовата група (F (3) = 4,348, p<0,05), като резултатите
са представени във фиг. 1.

Фиг. 1. Средни стойности на ИТМ според стила
на афект в двете възрастови групи

Диференциращо влияние на демографските
характеристики върху фобията от затлъстяване
За да се провери дали съществуват значими различия
в двете дименсии на Скалата за фобия от затлъстяване „Фобия от затлъстяване“ и „Ниска самооценка“ спрямо ИТМ на
участниците, как то и спрямо техните пол и възраст, са приложени t-тестове за независими извадки, резултатите от които са представени в табл. 5.
Таблица 5. Диференциращо влияние на демографските
характеристики върху фобията от затлъстяване
Фобия от затНиска самооДемографНива на променлъстяване
ценка
ски характеливите
ристики
x̅
x̅
t
t
Мъж
3,50
0,119
3,56
-0,943
Пол
Жена
3,48
3,75
От 16 до 25 г.
3,48
-0,184
3,67
-0,531
Възраст
От 25 до 45 г.
3,51
3,76
В норма (до 25)
3,48
-0,211
3,67
-0,795
ИТМ
Над норма (над 25)
3,51
3,81
Бележка: Нито един от резултатите не е значим (p > 0,05).
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Как то става ясно от табл. 5, резултатите от проведените
t-тестове за независими извадки не показват статистически
значими различия в измерените средни стойности на скалата „Фобия от затлъстяване“ меж ду участниците с ИТМ в норма и тези с ИТМ над норма, меж ду мъжете и жените, как то и
меж ду хората във възрастов диапазон 16–25 г и възрастов
диапазон 25–45 г. Сходна е картината и при скалата „Ниска
самооценка“, където средните стойности меж ду участниците с ИТМ в норма и тези с ИТМ над норма, меж ду мъжете и жените, как то и меж ду хората във възрастов диапазон
16–25 г и възрастов диапазон 25–45 г, също нямат статистически значима разлика. В обобщение, ИТМ, полът и възрастта не диференцират значимо фобията от затлъстяване и
ниската самооценка.
Нагласи към наднорменото тегло
С цел проучване на нагласите към наднорменото тегло
като цяло в извадката е направено честотно разпределение
на отговорите по различните айтеми от Скалата за фобия
от затлъстяване – кратка версия. Резултатите в проценти са
представени във фиг. 2.

Фиг. 2. Процентно разпределение на съгласието с айтемите
от Скалата за фобия от затлъстяване

Важно е да се отбележи, че двете степени на съгласие
„напълно не/съгласен“ и „по-скоро не/съгласен“ от двете
страни са прегрупирани в една, която да изразява съгласие
с единия полюс на айтема, и една, която да изразява съгласието с другия полюс, като средната стойност, която не
изразява съгласие с нито един от двата полюса, е запазена
като такава. Резултатите показват, че близо половината от
участниците в изследването изразяват съгласие с негативно формулираните айтеми. Малко под 50% от участниците
приписват харак теристиките „мързелив“ (40%), „неиздръжлив“ (48%) и „слабохарак терен“ (37%) на хората с наднормено тегло. Над 50% от изследваните лица са склонни да виждат хората с наднормено тегло като „нямащи сила на волята“

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

233

234

(55%), „непривлекателни“ (53%), „с лош самоконтрол“ (55%),
„бавни“ (56%), „жертващи себе си“ (58%), „безформени“ (57%)
и „преяж дащи“ (56%). Над 60% от участниците смятат, че хората с наднормено тегло са „неак тивни“ (62%), „неуверени“
(61%) и „с ниска самооценка“ (62%).
Респек тивно, обратното важи за приписването на положителни харак теристики на хората с наднормено тегло.
Едва 20% или малко повече от участниците биха нарек ли
хората с наднормено тегло „трудолюбиви“ (20%), „привлекателни“ (21%) и „издръж ливи“ (26%). Под 20% от изследваните лица смятат, че хората с наднормено тегло могат
да бъдат „със сила на волята“ (17%), „с добър самоконтрол“
(19%), „бързи“ (16%), „ак тивни“ (16%), „със силен харак тер“
(18%), „грижещи се за себе си“ (18%) и „добре сложени“ (17%).
Под 15% от участниците намират хората с наднормено тегло
за „ограничаващи храната“ (6%), „уверени“ (12%) и „с висока
самооценка“ (11%).

Дискусия
Наднорменото тегло и затлъстяването, макар и неклинични, са сериозни състояния, които влияят на всички
аспек ти на човешкото функциониране – физическо, психическо и социално. На базата на предишни изследвания, в
настоящото изследване са издигнати две основни хипотези.
Първата хипотеза е свързана с нивата на субек тивно
благополучие на изследваните лица с наднормено тегло
(ИТМ над 25) спрямо тези, които са в телесна норма, като
очакването е, че те ще имат по-ниски нива на субек тивно
благополучие. Резултатите от t-тестовете за независими извадки показват, че участниците с наднормено тегло действително имат по-високи средни нива на негативен афект
(x̅ = 2,76 срещу x̅ = 2,60) и по-ниски средни нива на пози-
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тивен афект (x̅ = 3,34 срещу x̅ = 3,49) спрямо тези в телесна
норма, но разликите не са статистически значими. Допълнително са проверени полът и възраст та като диференциращи субек тивното благополучие фак тори, но и при тях не
са открити статистически значими различия. Едно възможно обяснение за липсата на статистическа значимост за тези
резултати е недостатъчно доброто разпределение на извадката – групите, формирани спрямо ИТМ на участниците са
неравностойни (69% в норма спрямо 31% над нормата), като
същото се отнася и за групите по пол (77% жени спрямо 23%
мъже). Нужно е събиране на повече данни и уравновесяване
на разпределението по променливите, за да се провери дали резултатите биха се променили.
Интересен резултат е полученият при разглеж дането
на четирите стила баланс на афек та (здрав, реак тивен, нисък, депресивен) като диференциращи ИТМ на участниците.
Макар формираните по тях групи да не се различават статистически една от друга сами по себе си (F(3, 129) = 1,336,
p>0,05), резултатите от двуфак торния дисперсионен анализ показват, че във взаимодействие с групите по възраст
се получават статистически значими различия (F(3) = 4,348,
p<0,05). Особено внимание следва да бъде обърнато на две
от групите, чийто среден ИТМ надхвърля нормалния – това
са хората във възрастов диапазон 25–45 г, които имат нисък афект (x̅ = 26,6) или депресивен афект (x̅ = 29,8). И двата
стила на афект имат нещо общо – ниския позитивен афект.
Възможна интерпретация на резултата е компенсирането му
чрез набавяне на удоволствие от храненето по нездравословен начин, който механизъм започва да се затвърж дава с
напредване на възрастта.
Втората хипотеза засяга нагласите към хората с наднормено тегло, като авторите предпоставят по-негативни
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такива от участниците в телесна норма спрямо тези с наднормено тегло. С цел проверяването ѝ е използвана Скалата
за фобия от затлъстяване – кратка версия, върху която е приложен фак торен анализ, който извлича два фак тора за българската версия на въпросника – „Фобия от затлъстяване“
и „Ниска самооценка“. Проведените t-тестове за независими извадки не индикират статистически значими различия
спрямо ИТМ (в норма срещу над норма) на участниците нито
за фобия от затлъстяване (x̅ = 3,48 срещу x̅ = 3,51), нито за ниска самооценка (x̅ = 3,67 срещу x̅ = 3,81). Въпреки че резултатите не са статистически значими, интересно е да се отбележи, че те са и противоположни на хипотезата – участниците
с тегло над нормата са по-склонни да приписват негативни
черти на хората с наднормено тегло от тези, които са в телесна норма. Допълнително са проверени полът и възраст та
като диференциращи субек тивното благополучие фак тори,
но и при тях не са открити статистически значими различия.
Отново, извадката следва да бъде допълнена, за да се проверят хипотезите по по-сигурен начин.
Не на последно място, макар да не са открити диференциращи стигмата около наднорменото тегло фак тори, важно е да се отбележи, че цялостно за извадката тя е
сравнително висока. Честотното разпределение показва, че
средно малко над 50% от участниците са склонни да припишат негативни черти на хората с наднормено тегло, като за
положителните черти процентът пада под 20% за повечето
айтеми. Любопитно наблюдение засяга естеството на чертите, които изследваните лица приписват най-единодушно
на хората с наднормено тегло – това са двата компонента от
фак тора ниска самооценка, а именно „неуверен“, който получава 62% (съответно „уверен“ с 12%), и „с ниска самооценка“, който получава 62% (съответно „с висока самооценка“ с
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МОТИВАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН
НА ЖИВОТ ПРИ ЮНОШИ И МЛАДИ ХОРА
Теодора Джоргова, Петя Пандурова,
Радина Стоянова, Соня Карабельова
Резюме: Док ладът представя резултатите от изс ледване на 134
респондента на възраст от 16 до 45 години. Анализирани са връзките меж ду теглото, здравните убеж дения, свързани с него, и нагласата към наднорменото тегло. За целите на изс ледването е създаден въпросник, съгласно Модела за убеж дения за здравето
(Rosenstock 1974). Нагласите към наднорменото тегло са измерени с Кратка версия на Скала за страх от напълняване (Bacon et al.
2001). Резултатите показват взаимовръзка меж ду две от скалите на
въпросника за Здравни убеж дения: „Възприета податливост“ и „Възприети пречки“ и повишаване на теглото. По отношение на възрастта и пола като диференциращ фак тор е установена тенденция към
по-висока здравна мотивация при жените и по-високи стойности по
скалата „Възприета податливост“ при по-възрастните изс ледвани
лица.
Ключови думи: наднормено тегло, здравни убеж дения, мотивация за
здравос ловен начин на живот

Въведение
Наднорменото тегло и затлъстяването са основен здравен проблем в световен мащаб (Zukiewicz-Sobczak 2014). Според данни на Световната здравна организация през 2016 г.
разпространението на наднормено тегло и/или затлъстяването (според индекса на телесната маса – ИТМ) достига 39%
(WHO 2018). Статистическите анализи и изследвания алармират, че до 2050 г. затлъстяването на западното общество
ще достигне епидемиологични размери (WHO 2018; Chooi et
al. 2019).

Модел на здравните убеждения
Теоретичната рамка на изследването се основава на
Модела на убежденията за здравето (Rosenstock, 1974). То-
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Доказателствата сочат наднорменото тегло и затлъстяването като основен рисков фак тор за заболеваемост и
смъртност (Emerenziani et al. 2019; Zukiewicz-Sobczak 2014).
Списъкът със заболявания е дълъг и засяга всички системи
в човешкия организъм: сърдечно-съдова (исхимична болест
на сърцето, сърдечна недостатъчност, хипертония, атеросклероза) (Ebbert et.al. 2014; Ramel et al, 2009), ендокринна (диабет тип 2) (Reaven 2011), скелетно-мускулна (остеоартрит)
(Hoffmann, et al. 2015), дихателна (сънна апрнея, астма) (Peters
et al. 2019), нервна система (инсулт, мигрена) (Emerenziani et
al. 2019).
Освен всички рискове за физическото здраве, наднорменото тегло и затлъстяването повлияват негативно социалното функциониране и психичното здраве (Rogowski 2011,
Slyter 2012, Verstuyf et al. 2012, Jumbe et al. 2017). Засегнати
са всички възрастови групи, като при децата и младите хора
притесненията са свързани с психосоциалното им развитие,
а с напредване на възраст та акцент се поставя върху соматичното здраве.
Много фак тори влияят за повишаване на телесното
тегло, но най-общо те се обуславят с биологични детерминанти, психосоциални (поведенчески) и средови фак тори.
Изследването има за цел да проучи мотивацията за поддържане на здравословно тегло при юноши и млади хора. В контекста на здравето мотивацията може да се разглеж да като
съвкупност от минал опит, убеж дения, потребности и предпочитания, които влияят на начина, силата и постоянството
на здравното поведение (Морисън и Бенет 2013).
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зи социокогнитивен модел възприема, че мотивацията на
човек да се ангажира с дадено здравно поведение се формира от демографски фак тори и четири вида убеж дения
(вж. фиг. 1), които могат да възникнат след определени вътрешни или външни стимули. По-късно към предложената
струк тура на модела са добавени още два компонента: насоките за действие и здравната мотивация (Becker et al. 1977)
като предик тори на здравното поведение.
Съгласно този модел, възприеманата податливост и сериозност формират възприятието за заплаха, а ползите от
дадено поведение и пречките пред неговото осъществяване, определят оценката за дадено поведение (Морисън и Бенет, 2013).
(Морисън и Бенет, 2013)

Фиг. 1. Модел на здравните убеждения

Предложените по-долу примери илюстрират убеж дения и нагласи към теглото, съотнесени към компонентите на
модела:
1. Възприета податливост: „Убеден съм, че съм с наднормено тегло“, Склонен/на съм към напълняване, тъй като
имам роднини с наднормено тегло“.
2. Възприемана сериозност: „Вярвам, че наднорменото тегло допринася за развитието на много сериозни заболявания“; „Вярвам, че коронарната болест на сърцето е
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сериозно заболяване, за което допринася наднорменото
тегло“.
Двете убеж дения формират възприетата заплаха.
3. Възприемана полза: „Ако отслабна, здравословното ми състояние ще се промени“; „Здравословното хранене
ще подобри тонуса и външния ми вид“.
4. Възприемани пречки: „Приготвянето на здравословно меню изисква много време и усилия“; „Балансираното
хранене е много скъпо и надхвърля месечния бюджет на семейството ми“.
Двете убеж дения формират оценката на поведението.
5. Насоки към действие: външни – „Гледах предаване за рисковете от наднорменото тегло, което ме притесни“;
и вътрешни – „Оставам без дъх, когато изкачвам стълбите.
Вероятно трябва да отслабна“.
6. Здравна мотивация: „За мен е важно да се грижа
за здравето си“; „Да се храня здравословно и балансирано е
мой приоритет“.
Предразсъдъците към хората с наднормено тегло също могат да има отношение към усилията за поддържане на
телесното тегло в норма. В съвременното общество пълнотата се стигматизира и се свързва с негативни личностни харак теристики като мързелив, лаком, неволеви, непохватен
и т. н., докато слаба и пропорционална фигура се асоциира
с женственост, упоритост, целеустременост, успех, щастие
и др. (Александрова-Караманова 2014, Bakhshi 2011). Специфичните убеж дения и нагласи към хората с наднормено тегло са често срещани при юношите и младите хора. Редица
изследвания установяват, че тези възрастови групи са найуязвими и повлияни от социалния натиск и трудно постижимите стандарти за красота, налагани от западната култура.
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Според социокултурната теория убеж денията, свързани с тялото и теглото, се формират в рамките на доминиращата в културата норма за телесна красота. Тук се застъпва
процесът на социализация, като се смята, че заложеният в
културата идеал се интернализира и се превръща в лична
норма за оценяване на себе си и другите (Yean et al., 2014,
Александрова-Караманова 2014) и повлиява на самооценката. Отчита се влиянието на семейството, връстниците и
медиите във формирането на нагласата към теглото и тяло
(Pelegrini et al. 2014). Социалните влияния, под формата на
убеж дения към хората с наднорменото тегло, също са проследени в изследването.

Емпирично изс ледване
Цел, задачи и хипотези на изс ледването
Цел: Основна цел на проучването е да се изследват и
идентифицират мотивиращите убеж дения и нагласи сред
юношите и младите хора, свързани с теглото.
Задачи:
1. Да се установи съществува ли значима възрастова
и полова диференциация по отношение на мотивацията за
поддържане на здравословно тегло. ИТМ също ще бъде разгледан.
2. Да се изследва взаимовръзката меж ду мотивацията
за здравословно тегло и ИТМ.
Хипотези: За постигане целта на изследването са генерирани следните хипотези:
1. Предполагаме значима възрастова и полова диференциация по отношение на здравните убеж дения, като
по-възрастните участници ще имат по-висока здравна мотивация, свързана с поддържане на теглото в норма. В същото

Метод
Процедура
Изследването е проведено изцяло онлайн, чрез попълването на дигитални формуляри, изготвени съгласно методологията на проучването. Участниците в него са помолени
да попълнят самооценъчни въпросници, демографски данни, теглото и височина си. Изследването е проведено през
2020 г. като част от изследователски проект с ръководител
проф. С. Карабельова. Всички данни са обработени със статистически пакет IBM SPSS v. 23.00.
Участници
Извадката в настоящото проучване се състои от 134
респонденти (77% жени и 23% мъже) на възраст меж ду 16
и 45 години (x̅=26,96, SD = 6,86). За целите на изследването са
формирани две възрастови групи: от 16 до 25 г. (включва 75
изследвани лица) и от 26 до 45 г. (съставена от 58 изследвани
лица). Разпределението на участниците по полов признак е
как то следва: 103 жени и 31 мъже. Съгласно показателя ИМТ
респондентите са разпределени в две групи, като следва: ИЛ
с тегло в норма: 92 и с наднормено тегло: 41 ИЛ. Разпределят спрямо нормата на индекса на телесна маса (x̅ =23,70, SD
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време допускаме, че при по-младите участници социокултурните влияния ще са по-значими. Жените ще имат по-висока мотивация, която е здравно и социално обусловена.
2. Очакваме, че ще има взаимовръзка меж ду здравните и социални убеж дения, свързани с теглото и индексът на
телесна маса (ИТМ) (съгласно дефиницията на Световната
здравна организация). Предполагаме, че по-ниската здравна
мотивация е положително свързана с наднорменото тегло.
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= 6,52) е 69% в норма (ИТМ до 25) и 31% над нормата (ИТМ
над 25).
Инструментариум
Въпросник за здравни убеж дения: Въпросникът
е създаден за целите на проучването (Карабельова и екип
2020). Конструиран е въз основа на описания по-горе модел
за здравните убеж дения и съдържа 29 твърдения, оценявани по петстепенна Ликертова скала. Твърденията да разпределени в следните подскали: „Възприета податливост“ (α =
0,88), „Възприета сериозност“ (α = 0,82), „Насоки към действие“ (α = 0,82), „Здравна мотивация“ (α = 0,76), „Възприети
пречки“ (α = 0,64).
За изследване на нагласите към наднорменото тегло
е използвана Кратка версия на скала за страх от напълняване – The Fat Phobia Scale Short Form (Bacon et al. 2001).
Инструментът съдържа 14 твърдения и използва петстепенна скала за оценка на двойки противоположни нагласи
към хората с наднорменото тегло. Оценките на въпросника
варират меж ду 1 и 5, като 5 е показател за високо ниво на
предразсъдъци. Идентифицирани са две подскали: „Фобия
от затлъстяване“ (α = 0,91) и „Ниска самооценка“ (α = 0,75).
Различия в здравните убеждения и
нагласата към наднорменото тегло според
демографските характеристики
За да се провери дали съществуват значими различия
в двата изследователски конструк та спрямо ИТМ на участниците, как то и спрямо техните пол и възраст, са приложени
t-тестове за независими извадки. В табл. 1 са представени само статистически значимите резултати.

Как то е показано в табл. 1, само в някои от подскалите
на въпросника за здравни убеж дения са открити статистически значими различия. От изложените резултати е видно,
че при жените има тенденция към е по-висока здравна мотивация в сравнение с мъжете.
В групата на по-възрастните изследвани лица се наблюдават по-високи нива на „Възприета податливост“, сравнени с възрастовата група в диапазон от 16–25 г.
Респондентите, при които е регистрирано наднормено тегло (съгласно ИТМ), имат значимо по-високи стойности
по скалите „Възприета податливост“ и „Възприети пречки“
спрямо изследваните лица с тегло в норма.
Значими различия меж ду половете, възрастовите групи и изследваните лица с тегло в норма и над норма не са
отчетени в останалите подскали на Bъпросника за здравни
убеж дения.
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Таблица 1. Значими различия по пол, възраст и ИТМ за скалите
Средна СтанНива на
Брой аритдартно
Скала
Х-ки променТ-тест
ИЛ метич- отклонелива
на
ние
Мъж
31
3.18
0.880
Здравна
t(132)= -1.967,
Пол
мотивация
p=0,05
Жена
103
3.51
0.806
Възприета
16-25г
75
2.29
1.043
Възt(131)= -3.517,
податлираст 26-45г
p=0,001
58
2.98
1.215
вост
нормално
92
2.09
0.919
Възприета
тегло
t(131)= -9.814,
податли- ИТМ
p<0,001
наднормено
вост
41
3.73
0.821
тегло
нормално
92
2.82
0.693
тегло
Възприети
t(131)= -2.639,
ИТМ
пречки
p=0,009
наднормено
41
3.20
0.872
тегло
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Анализите не показват статистически значими различия в измерените средни стойности по скалата за страх от
напълняване меж ду участниците с групите, съгласно характеристиките ИТМ, пол и възраст.
Тези резултати имат отношение към първата хипотеза, която предполага, че полът, възраст та и нивата на ИТМ
ще имат диференцираща роля по отношение на здравните
убеж дения и страха от напълняване. Тази хипотеза се потвърж дава само частично, тъй като значими различия меж ду
групите са установени само по три от изследваните конструкти.
Взаимовръзка между здравни убеждения,
страх от напълняване и теглото
В съответствие с целите на проучването е проведен
корелационен анализ на взаимовръзката меж ду теглото,
здравните убеж дения, свързани с него, и страха от напълняване. В табл. 2 са показани резултатите по съответните субскали.
Таблица 2. Значими взаимовръзки между ИТМ
и скалите на въпросника за здравни убеждения
Възприета податливост
Възприета сериозност
Въпросник за здравни убеждения Възприети пречки
Насоки към действие
Здравна мотивация
Фобия от затлъстяване
Въпросник за страх от напълняване
Ниска самооценка

ИТМ
,660**
,082
,339**
-,153
,031
,011
,038

**p<0,01

Установена е силна положителна взаимовръзка меж ду
„Възприетата податливост“ и стойностите по ИТМ (r = 0,66;

Дискусия
Изводите от настоящото проучване ще бъдат диску тирани на база изложените теоретични постановки и други научни изследвания.
Наднорменото тегло и затлъстяването са резултат от
енергийния дисбаланс меж ду консумираните и изразходваните калории, което води до складирането на излишната енергия в тялото във вид на мазнини (30% или повече)
(Fock & Khoo 2013). За да се ограничи риска от натрупване
на излишни килограми, индивидът трябва се ангажира със
здравни поведения като избор на балансиран и пълноценен хранителен режим и физическа ак тивност. Счита се, че
вероятност та за проявата на такива поведения, свързани
с поддържане на теглото в здравословна норма, зависи от
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p<0,01). Умерена положителна корелация е регистрирана
меж ду „Възприети пречки“ и ИТМ (r = 0,34; p<0,01). С други
думи, при изследваните лица в настоящата извадка колкото
повече се увеличава ИТМ, толкова по-висока е възприетата
податливост към напълняване и възприетите пречки за поддържане на здравословно тегло.
За другите фак тори от модела за здравните убеж дения,
значима връзка не е установена.
Значими корелационни взаимовръзки меж ду ИТМ и
страх от напълняване също се регистрират.
Тези резултати имат отношение към втората хипотеза
за взаимовръзка меж ду здравните убеж дения и нагласата
към наднорменото тегло, от една страна, и по-високия ИТМ,
от друга. Това предположение частично е потвърдено при
въпросника за здравни убеж дение, но настоящото изследване не отчита резултати, които да обвържат наднорменото
тегло и страха от напълняване.
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множество фак тори. Настоящото изследване се позовава
на компонентите на Модела за убеж дения за здравето, разгледан в извадка от юноши и млади хора. Моделът е широко
използван за предвиж дане на здравно насочени действия и
превенция на рисковото поведение (Carpenter 2010).
В проучването фак торите от този модел, които имат
връзка с наднорменото тегло, са „Възприета податливост“ и
„Възприети пречки“.
Изследванията, проведени чрез избраната теоретична перспек тива, сочат, че възприеманата податливост като компонент от модела няма висока прогностична стойност за промяна на поведението в посока на здравето
(Pakeham 2000, цит. по Морисън 2013). Тази тенденция е отчетена и в настоящото проучване. Респондентите с наднормено тегло имат по-високи стойности по скалата: „Възприета
податливост“. Казано с други думи, знанието за предразположението и/или че небалансираното хранене има последствия не е достатъчен мотивиращ фак тор за ангажиране със
здравословен начин на живот.
Не е изненадващо, че възприеманите пречки се свързват с ниски нива на превантивно или поддържащо здравето
поведение (Koikkalainin 1996). При целенасочени интервенции за отслабване на възприетите бариери участниците в
проучването не отчитат повишена мотивация да се ангажират с промяна на рисковото поведение (Burke et al. 2007). Тази тенденция можем да се проследи и в настоящото изследване. Анализите показват, че по фактора възприети пречки,
изследваните лица с наднормено тегло имат значимо по-високи резултати. Важно е да се отбележи, че във въпросника
за здравни убеждения бариерите са обусловени с несъвместимост на здравословното хранене и начина на живот и
със социоикономически фактори (външни причини). В този
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въпросник не са засегнати личностни характеристики. Индиректно личностните особености на хората с наднормено тегло като пречки са засегнати в скалата за страх от напълняване – мързелив, неволеви. Там обаче няма установени значими
различия и взаимовръзки. Това би могло да означава, че изследваните лица с наднормено тегло в тази извадка по-скоро
обосновават възприетите пречки с фактори от средата, а не
толкова с лична отговорност и контрол. Тази тенденция може
да се проучи по-задълбочено, тъй като насочва към Аз-ефикасността, а това е конструкт, който може да бъде включен в
програми за превенция и консултативна работа.
Ще разгледаме резултатите, свързани с демографските
променливи, в контекста на формулираните твърдения, операционализиращи компонентите в модела.
Подскалата „Здравен мотивация“ съдържа айтеми като:
„Да се храня балансирано е мой приоритет“, „Здравословното
хранене ще подобри тонуса и външния ми вид“, „Често гледам
YouTube видеа за здравословен хранителен режим“. Въпросите са ориентирани към хранителния режим и външния вид
като израз на здравно поведение. Изследваните лица от женски пол отчитат по-високи резултати по тази скала, сравнени
с мъжете. Редица проучвания показват, че основната стратегия за поддържане на телесното тегло в норма (а в някой случаи и под норма) при жените е свързана с подбор и редуциране на храната (Gusella & van Roosmalen 2008, Rus-Makovec
& Tomori 2000, Bakhshi 2011; Александрова-Караманова 2011,
Jeffrey & French 1996). От научноизследователска гледна точка
поведението на мъжете за поддържане на теглото в здравословна норма не е добре проучено. Въпреки това се смята, че
те са по-ориентирани към поведенчески стратегии като физическа активност и натоварване (Александрова-Караманова
2014), а не толкова към храненето. Тези резултати дават насо-
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ка за последващо прецизиране на фактора „Здравна мотивация“. Може да бъде мислено в посока на включване на въпроси, свързани с физическата активност.
По отношение на възраст та, значими различия са регистрирани в средните стойности по фак тора „Възприета
податливост“. Съгласно заложените норми за изчисляване
на индекса на телесната маса, възраст та е определяща за
границите на препоръчителните килограми. Това покачване
на референтната стойност се дължи на фак та, че с напредване на възраст та настъпват физиологични и метаболитни
промени в организма, които могат да доведат до повишаване на теглото. Това от своя страна може да обуслови възприета податливост на по-възрастните изследвани лица.
Като ограничения на изследването отчитаме малката и
нехомогенна извадка. Въпреки това проучването ни дава насоки за бъдещи по-задълбочени проучвания на теоретично,
емпирично и прак тическо ниво.

Заключение
Настоящото проучване има за цел да се изследват и
идентифицират мотивиращи убеж дения и нагласи сред
юношите и младите хора, свързани с поддържане на теглото
в здравословна норма. Получените резултати не потвърждават изцяло предварително формулираните хипотези, но
позволяват да се обмислят бъдещи насоки за изследване,
част от които са: проучване на участието на Аз-ефикасността в поведенията, свързани с поддържане на здравословно
тегло, прецизиране на Въпросника за здравните убеж дения; поставяне на фокус върху фак торите „Възприети ползи“ и „Насоки за действие“, които според Модела за здравни
убеж дения имат основна роля в появата и поддържането на
здравно поведение.
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НАГЛАСИ КЪМ НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО
И МОТИВАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН
НА ЖИВОТ ПРИ ЮНОШИ И МЛАДИ ХОРА
Стефания Спасевска, Десислава Кожухарова,
Радина Стоянова, Соня Карабельова
Резюме: Специфичните нагласи и убеж дения, свързани с наднорменото тегло през юношеството, предопределят множество поведенчески избори за под държане на здравос ловно тегло и мерки
за редуциране на наднорменото тегло (Stice & Shaw 2002). Изс ледването има за цел да проучи взаимовръзките меж ду нагласите
към наднорменото тегло и мотивацията за здравос ловен начин
на живот. Извадката включва 134 участници (77% жени) на възраст
меж ду 16 и 45 години (x̅ = 26,96; SD = 6,86), разпределени спрямо
ИТМ (x̅ = 23,70; SD = 6,52) по следния начин – 69% в норма (ИТМ
до 25) и 31% над нормата. Изс ледователският инструментариум
включва Въпросник за нагласите към наднорменото тегло (Obesity
Cognition Questionnaire, Larsen & Geenen 2002), Въпросник за мотивацията за здравос ловен начин на живот и Скала за позитивен
и негативен афект (Занкова 2015). В изс ледването се откриват значими взаимовръзки меж ду нагласите към наднорменото тегло и
здравната мотивация. Изс ледваните лица с тегло над нормата са
по-склонни да приписват психологически фак тори за развитието
на състоянието, също идентифицират по-високи нива на възприета податливост към наднормено тегло и затлъстяване. При тях
се наблюдават и най-високи нива на възприети пречки пред поддържането на здравос ловно тегло. Жените имат по-висока здравна мотивация. Възрастовата група от 26 до 45 години се смята за
по-податлива към наднормено тегло и затлъстяване в сравнение с
по-младите участници в изс ледването.
Ключови думи: нагласи към наднорменото тегло, здравна мотивация, субек тивно благополучие

Наднорменото тегло е сред основните проблеми на
съвременното общество. Процентът на затлъстелите хора и
хората с тегло над нормата в развитите страни достига своя
пик през XXI век, като СЗО съобщава, че от 1980 г. насам той
почти се е удвоил (Thorsteinsson et al. 2016). Това води със себе си множество последици как то за физиологичното, така и
за психичното здраве, как то и за начина, по който обществото възприема наднорменото тегло. Оказва се, че наддаване
на дори по-малко от 5 кг има своето отражение, изразяващо
се в повишена заболеваемост, без значение дали индивидът
е все още в границите на допустимото (Dryer & Ware 2014).
Смята се, че затлъстяването само по себе си е хронично рецидивиращо заболяване и изисква внимание и наблюдение
през целия живот на индивида (Tonstad et al. 2006). Отвъд
очевидните последици от физиологична гледна точка хората, които не влизат в рамките на нормалното тегло, често
стават обек ти на стигматизиране (Puhl et al. 2007). Пример
за това е честото стереотипизиране на затлъстелите или попълните хора като мързеливи или дори по-малко интелигентни от другите (Magallares 2012).
Според редица изследвания повечето хора са напълно наясно, че фак торите зад затлъстяването не са един или
два, а включват огромен брой различни такива, дори специалистите са склонни да приписват по-голяма важност на
онези, които са в контрола на индивида. Пример за подобни
фак тори са недостатъчното упражнения, което може да се
свърже и с идеята за мързеливост на по-пълните, преяждането и като цяло употребата на нездравословни храни.
Антецедентите, на които се обръща значително по-малко
внимание, са социалните и биологични фак тори като ниската образованост, генетичната предразположеност и хор-
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моните (Dryer & Ware 2014; Okonkwo & While 2010; Ogden &
Flanagan 2008). Още повече, хората, които поддържат убеждението, че затлъстяването е следствие главно на липсата на
упражнения, по-често са с наднормено тегло в сравнение с
онези, които отдават по-голямо значение на хранителните
навици като фак тор (Dryer & Ware 2014). Р. Драйър и Н. Уеър
(2014) потвърж дават, че най-силно е убеж дението, че лицето е основно отговорно за своето тегло, като фак торите са
прекомерната консумация на храна, малкото упражнения,
мързелът и липсата на самоконтрол. В това изследване найдобре оценени от участниците начини за справяне с проблематиката са стратегиите, които отново приписват контрол на самото лице, а именно онези стратегии, свързани с
промяна на начина на живот – храненето и ак тивност та (пак
там). Ниска, но значима корелация е констатирана меж ду загубата на тегло и убеж дението в генетичния произход на затлъстяването, което е обяснено чрез идеята, че генетичният
произход в никакъв случай не е оправдание за воденето на
неправилен и вреден начин на живот (Wamsteker et al. 2005).
Потвърж дава се, че убеж дението в самоефек тивност та, що
се отнася до хранителните навици, е по-добър предик тор за
загубата на тегло в сравнение с по-общото такова за контролируемост та на затлъстяването (Wamsteker et al. 2005).
Изключително важен е факторът на коморбидността
на затлъстяването. Освен очевидните физиологични проблеми е установено, че пациентите с хранителни разстройства често имат поставени диагнози за тревожност и депресия
(Magallares 2012). А. Магаларес (2012) смята, че образът на тялото е един от основните проблеми при тези пациенти. Често
пациентите с тегло под нормата отказват да напълнеят и имат
чувството, че вече са твърде едри. Той установява, че участниците с по-високи стойности по тестовете за хранителни раз-
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стройства докладват по-ниски стойности на благополучие и
по-негативни нагласи към затлъстелите хора (пак там).
Хората с тегло над нормата често стават обект на стигматизация. Интернализацията на стереотипите, свързани с
наднорменото тегло, може да води до преяждане и неспазване на диети в отговор. В такъв смисъл стигмата изобщо не
мотивира към усилия за по-добър начин на живот (Puhl et al.,
2007). Хората, които вярват в истинността на стереотипите,
често имат по-ниски нива на Аз-ефикасност. С други думи, те
в по-малка степен вярват в собствените си способности да отслабнат успешно, като се самообвиняват например (пак там).
Негативна корелация между стигмата и вярата в собствените способности, свързани с упражненията и здравословното
хранене, е констатирана и от Е. Торстейнсън и колеги (2016).
В това изследване е установено и че по-добрата самооценка
на собственото тегло като здравословно е свързана с по-висока Аз-ефикасност, когато става дума за физическата активност и здравословното хранене. Още повече, интернализирането на стигмата повишава мотивацията за отбягване на
упражненията (Thorsteinsson et al. 2016). Установено е и че
жени, които са приели социалните стандарти за привлекателност, т.е. са интернализирали стигмата, по-често преяждат и
консумират нездравословна храна (пак там).
Има различни прак тики за третиране на проблема със
затлъстяването. Проучване на С. Тонстад и колеги (2006) констатира, че най-честата мотивация за промяна на теглото е
именно желанието за по-добро здраве и благосъстояние.
Основната прак тика, в която участниците вярват, е именно личната промяна в начина на живот (Tonstad et al. 2006).
На медицинските процедури не е отдадено такова доверие,
въпреки че анкетираните в голяма степен признават ролята
на генетиката (пак там), което отново сочи към приписването

262

на важност именно на онези антецеденти на затлъстяването, които се намират в полето на контрол на самия индивид.
Изк лючително интересни резултати относно участието на
медицината в проблематиката получават С. Блайч и колеги
(2012), разглеж дайки ИТМ на лекаря като възможна бариера пред грижите за затлъстяването. Според тяхната статия
лекарите с нормално ИТМ по-често се ангажират в разговор
относно свалянето на тегло при пациенти със затлъстяване
спрямо онези лекари, които самите са с тегло над нормалното (Bleich et al. 2012).
Освен здравето във физически план, наднорменото
тегло и затлъстяването засягат в голяма степен и психичното здраве. Особено уязвими са децата и юношите, тъй като
проблемите с теглото и храненето повлияват значимо психосоциалното им развитие, като не без значение са негативните отражения върху соматичното им здраве. Изведени са
множество рискови фак тори, които възпрепятстват здравното поведение за поддържане на здравословно телесно
тегло в юношеството, но същевременно има и такива, които
подлежат на промяна посредством ефек тивни психологически интервенции и информационни кампании за балансирано хранене и поддържане на здравословно тегло. Сред
основните мотиватори за поддържане на здравословно телесно тегло сред юношите се открояват социокултурните
влияния и идеали за образа на тялото и красотата и здравно
ориентираното поведение с грижа за физическото и психическото здраве. Специфичните нагласи и убеж дения, свързани с наднорменото тегло през юношеството, имат отношение към множество поведенчески избори за поддържане на
здравословно тегло и мерки за редуциране на наднорменото тегло, като водещите мотиватори най-вече засягат социалното приемане и не до такава степен здравето. По-високи-

Метод
Участници
В изследването взимат участие 134 респонденти (77%
жени) на възраст меж ду 16 и 45 години (x̅ =26,96, SD = 6,86).
Според фак тора възраст участниците биват разделени на
две групи – меж ду 16 и 25 години (56% от извадката) и между 25 и 45 години. Що се отнася до степента на образование,
66% от изследваните лица имат завършено висше образование, а 34% – средно или основно. В зависимост от заетост та
си участниците се делят на три групи в следното съотношение – 40% учащи и работещи, 34% само работещи и 26% само учащи. Изследваните лица се разпределят спрямо референтните стойности на индекса на телесна маса (x̅ =23,70, SD
= 6,52) по следния начин – 69% в норма (ИТМ до 25) и 31% над
нормата (ИТМ над 25).
Инструменти
Нагласите към наднорменото тегло са изследвани чрез Въпросник за нагласите към наднорменото тегло и
затлъстяването – Obesity Cognition Questionnaire (Larsen &
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ят Индекс на телесна маса при момчетата и момичетата води
до повишен социален натиск да бъдеш слаб и неудовлетвореност от тялото, което води до предприемането на диети,
негативен афект и последващ повишен риск от хранителна
патология (Stice & Shaw 2002).
Въз основа на проведения литературен обзор, очертаващ предик торите на наднорменото тегло и затлъстяването,
настоящото изследване цели да разгледа взаимовръзката
меж ду нагласите към наднорменото тегло и мотивацията за
здравословен начин на живот при юноши и млади хора.
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Geenen 2002). Въпросникът съдържа 20 твърдения, оценявани по петстепенна Ликъртова скала от 1 = „Изобщо не съм
съгласен“ до 5 = „Напълно съм съгласен“.
За изследване на мотивацията за поддържане на
здравословен начин на живот е разработен въпросник по
Модела на здравните убеж дения (Rosenstock 1974). Въпросникът съдържа 29 твърдения, оценявани по петстепенна Ликъртова скала от 1 = „Изобщо не съм съгласен“ до 5 = „Напълно съм съгласен“.
За оценка на субек тивното благополучие е използвана Скала за оценка на позитивния и негативния афект
(Positive and Negative Affect Schedule, PANAS), адаптирана за
български социо-културен контекст от д-р Катерина Занкова
(Занкова 2015). Скалата е съставена от 12 айтема, разпределени поравно в две субскали – позитивен афект (α = 0,881) и
негативен афект (α = 0,839). Използва се петстепенна Ликъртова скала от 1 = „Нито веднъж“ до 5 = „През цялото време“.
Процедура
Изследването е проведено в началото на 2020 г. като
част от изследователски проект с ръководител проф. С. Карабельова. Данните са събрани чрез онлайн формуляр и са
обработени с помощта на IBM SPSS v. 20.0. Участието в изследването е доброволно и анонимно. Изследваните лица са
инструк тирани да избират степента си на съгласие с представените твърдения, след което да попълнят полетата с демографска информация. На изследваните лица е предоставена информация за целите на проучването.

Структурна организация на въпросника за
нагласите към наднорменото тегло
За определяне на фак торната струк тура на въпросника за нагласите към наднорменото тегло в български социокултурен контекст е приложен експлораторен и конфирматорен фак торен анализ по метода на главните компоненти с
Варимакс ротация на интеркорелациите. Прието е петфакторно решение, като процентът на общата обяснена вариация възлиза на 55,9% (вж. табл. 1).
Таблица 1. Ротирана факторна матрица на твърденията
от въпросника за нагласите към наднорменото тегло
(Larsen & Geenen 2002)
Факторни тегла
Фактор Фактор Фактор Фактор Фактор
1
2
3
4
5
Твърдения
Сериоз- Контрол ДългоПсихо- Причини
ност
на съссрочен логични
за
на със- тоянието ефект фактори състоятоянието
нието
Наднорменото тегло
има сериозни иконо,724
мически и финансови
последици.
Наднорменото тегло
силно повлиява начи,640
на, по който човек се
възприема.
Наднорменото тегло
има големи послед,606
ствия за живота.
Наднорменото тегло
е сериозно състоя,602
ние.
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Резултати
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Лесно е да се живее с
наднормено тегло.
Наднорменото тегло
силно повлиява начина, по който другите
те възприемат.
Наднорменото тегло
не се отразява значително на живота.
Много малко може да
се направи, за да се
преодолеят проблемите, свързани с
наднорменото тегло.
Много може да се
направи, за да се
контролира наднорменото тегло.
Преодоляването на
проблемите с теглото
зависи от шанса или
съдбата.
Човек сам контролира дали проблемите
с теглото ще се подобрят или влошат.
Проблемите с наднорменото тегло е
по-вероятно да са
постоянни, отколкото
временни.
Проблемите с наднорменото тегло са
кратковременни.
Проблемите с
наднорменото тегло
продължават дълго
време.

-,549

,374

-,357

-,788

,740

-,696

,634

,811

-,800

,764

Процент на обяснена вариация
Коефициент на
надеждност на
скалата - алфа на
Кронбах

,807

,760

-,672

,632

,548

-,340

21,12

12,30

9,29

6,70

6,48

0,712

0,750

0,712

0,660

0,490

Първи фак тор „Сериозност на състоянието“ има факторно тегло 4,22 и обяснява 21,12% от общата вариация.
Той се състои от седем твърдения (две от които са реверсивни), свързани със сериозност та на състоянието на наднормено тегло и затлъстяване. Анализът на надеж дност та
показва вътрешна консистентност на тази скала – α = 0,712
и корелацията на всеки айтем със скалата варира меж ду R =
0,55 и R = 0,23. Надеж дност та на скалата не би се повишила
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Психическото състояние има съществена
роля за наднорменото тегло.
Стресът има значима
роля за наднорменото тегло.
Наднорменото тегло
се предава по наследство.
Наднорменото тегло
до голяма степен се
дължи на поведението на човек.
Начинът на хранене
има съществена роля
за наднорменото
тегло.
Проблемите с
наднорменото тегло
могат да отшумят с
течение на времето.
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при премахване на което и да е от твърденията, включени
в нея.
Вторият фак тор „Контрол на състоянието“ има фак торно тегло 2,46 и обяснява 12,3% от общата вариация. Във фактора се включват четири твърдения, свързани с възприятието за възможностите за контрол на теглото, две от които
са реверсивни. Анализът на надеж дност та показва коефициент на вътрешна консистентност α = 0,750. Най-високият
корелационен коефициент на твърденията със скалата е R =
0,63, а най-ниският е R = 0,49. Надеж дност та на скалата не би
се повишила при премахване на което и да е от твърденията,
включени в нея.
Третият фак тор „Дългосрочен ефект“ има фак торно
тегло 1,86 и обяснява 9,29% от общата вариация. Факторът
съдържа четири твърдения (две реверсивни), свързани с
убеж денията за времетраене на състоянието. Анализът на
надеж дност та показва коефициент на вътрешна консистентност α = 0,712. Корелацията на твърденията със скалата обхващат диапазона меж ду R = 0,30 и R = 0,59. Премахването
на твърдението „Проблемите с наднорменото тегло могат
да отшумят с течение на времето“ би повишило коефициента на вътрешна консистентност α до 0,76. Това може да бъде
обяснено с фак та, че айтемът има по-високо фак торно тегло
в друг фак тор – „Психологични фак тори“. Въпреки това, семантичната му струк тура е по-подходяща за фак тора „Дългосрочен ефект“, по тази причина е взето решение да се причисли към третия фактор.
Четвърти фак тор „Психологични фак тори“ има фак торно тегло 1,34 и обяснява 6,7% от общата вариация. В него се
съдържат две твърдения, които са свързани с психологическите предпоставки за наднормено тегло и затлъстяване.
Анализът на надеж дност та показва коефициент на вътреш-

Диференциращо влияние на демографските
характеристики върху нагласите към
наднорменото тегло и мотивацията
за здравословен начин на живот
За проверка на диференциращото влияние на демографските харак теристики върху нагласите към наднорменото тегло и мотивацията за здравословен начин на живот е проведен Т-тест за независими извадки.
В табл. 2 са представени резултатите за диференциращото влияние на индекса телесна маса върху нагласите към
наднорменото тегло и мотивацията за здравословен начин
на живот.
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на консистентност α = 0,66. Корелацията и на двете твърдения със скалата е R = 0,50.
Последният фак тор от скалата „Причини за състоянието“ има фак торно тегло 1,3 и обяснява 6,48% от общата вариация. В струк турата му се включват три твърдения, свързани
с убеж денията за причините за състоянието на наднормено тегло и затлъстяване, като едно от твърденията е реверсивно. Анализът на надеж дност та показва коефициент на
вътрешна консистентност α = 0,49. Корелацията на твърденията със скалата варира меж ду R = 0,34 и R = 0,23. Според
получените резултати, ако твърдението „Наднорменото тегло се предава по наследство“ бъде премахнато, коефициентът на вътрешна консистенстност α ще се повиши до 0,52.
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Таблица 2. Диференциращ ефект на индекса телесна маса
върху нагласите към наднорменото тегло и мотивацията
за здравословен начин на живот
Източник на вариация
Индекс телесна маса
Променлива
t
p
Сериозност на състоянието
-1,71
0,091
Контрол на състоянието
1,65
0,010
Дълготраен ефект
-1,70
0,092
Психологични фактори
-2,10
0,040
Причини за състоянието
-0.15
0,882
Възприета податливост
Възприета сериозност
Насоки към действие
Здравна мотивация
Възприети пречки

-9,81
-0,84
1,31
0,07
-2,64

0,000
0,401
0,193
0,948
0,009

По отношение на нагласите към наднорменото тегло
значими различия се наблюдават при възприятието за влиянието на психологическите фак тури върху състоянието на
наднормено тегло и затлъстяване. Изследваните лица с ИТМ
над нормата имат значимо по високи стойности на приписване на психологически причини за състоянието (вж. фиг. 1).

Фиг. 1. Диференциращ ефект на индекса телесна маса
върху психологическите фактори за наднорменото тегло

Фиг. 2. Диференциращ ефект на индекса телесна маса
върху мотивацията за здравословен начин на живот

Що се отнася до диференциращия ефект на пола, значими различия се наблюдават единствено по скалата „Здравна
мотивация“ (вж. табл. 3).

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

271

Диференциращо влияние на ИТМ се наблюдава и при
възприета податливост към наднормено тегло. Констатирана е тенденцията респондентите с нормално тегло да имат
по-ниски стойности в сравнение с тези с наднормено тегло
(вж. фиг. 2). Установени са значими различия и в резултатите по скалата „Възприети пречки“. Изследваните лица с нормално тегло имат тенденция към по-ниски стойности по
отношение на възприети пречки за поддържане на здравословно тегло спрямо тези с наднормено тегло. Резултатите са
представени в табл. 2 и фиг. 2.
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Таблица 3. Диференциращ ефект на пола върху нагласите към
наднорменото тегло и мотивацията за здравословен начин на живот
Източник на вариация
Променлива
Сериозност на състоянието
Контрол на състоянието
Дълготраен ефект
Психологични фактори
Причини за състоянието

t
-1,21
0,21
-0,30
-0,27
0,41

Пол
p
0,229
0,838
0,761
0,786
0,684

Възприета податливост
Възприета сериозност
Насоки към действие
Здравна мотивация
Възприети пречки

0,11
-0,66
-1,72
-1,97
1,66

0,915
0,508
0,089
0,050
0,100

Изследваните лица от женски пол показват значимо
по-високи стойности по отношение на здравната мотивация
в сравнение с мъжете. Резултатите са представени в табл. 3
и фиг. 3.

Фиг. 3. Диференциращ ефект на пола върху здравната мотивация

Възраст та диференцира значимо единствено скалата
„Възприета податливост“. Респондентите, които попадат във
възрастовата група меж ду 16 и 25 години, проявяват склонност към по-ниски стойности по тази скала при сравнение
с тези меж ду 26 и 45-годишна възраст (вж. табл. 4 и фиг. 4).

Източник на вариация
Променлива
Сериозност на състоянието
Контрол на състоянието
Дълготраен ефект
Психологични фактори
Причини за състоянието

Възраст
t
p
-0,85
0,400
1,11
0,268
-0,37
0,711
-0,59
0,559
-0,59
0,559

Възприета податливост
Възприета сериозност
Насоки към действие
Здравна мотивация
Възприети пречки

-3,52
-0,73
1,50
0,23
-1,43

0,001
0,468
0,137
0,818
0,156

Фиг. 4. Диференциращ ефект на възрастта върху възприетата
податливост към наднормено тегло и затлъстяване

Взаимовръзки между нагласите към
наднорменото тегло и мотивацията
за здравословен начин на живот
За изследване на значимите взаимовръзки меж ду нагласите към наднорменото тегло и мотивацията за здравословен начин на живот е проведен корелационен анализ.
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Таблица 4. Диференциращ ефект на възрастта върху нагласите към
наднорменото тегло и мотивацията за здравословен начин на живот
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Резултатите показват, че скалата „Сериозност на състоянието“ корелира положително, но слабо, с всички останали
скали от въпросника за нагласи към наднорменото тегло и
затлъстяването: с „Контрол на състоянието“ (r = 0,37; p<0,01),
с „Дълготраен ефект“ (r = 0,37; p<0,001), с „Психологични фактори“ (r = 0,17; p<0,05) и „Причини за състоянието“ (r = 0,23;
p<0,01).
Проведеният корелационен анализ върху въпросника
за мотивация показва, че скалата „Възприета податливост“
корелира много слабо и положително със скалата „Възприета сериозност“ (r = 0,20; p<0,05). Още една статистически
значима, положителна, умерена корелация има меж ду „Възприета податливост“ и „Възприети пречки“ (r = 0,33; p<0,01).
Скалата „Възприета сериозност“ корелира положително
с още две скали: „Насоки към действие“ (r = 0,41; p<0,01) и
„Здравна мотивация“ (r = 0,38; p<0,01). Скалата „Насоки към
действие“, освен умерената положителна корелация с „Възприета сериозност“, има умерена положителна корелация
със скалата „Здравна мотивация“ (r = 0,55; p<0,01), как то и
слаба негативна корелация със скалата „Възприети пречки“
(r = – 0,2; p<0,05). Освен вече изброените взаимовръзки, скалата „Здравна мотивация“ има много слаба отрицателна корелация със скалата „Възприети пречки“ (r = – 0,29; p<0,01).
При скалата „Сериозност на състоянието“ са открити
следните корелации със скалите, свързани с нагласите към
наднорменото тегло и субек тивното благополучие. Открива се слаба положителна корелация с „Негативен афект“ (r
= 0,22; p<0,01); слаба положителна корелация с „Позитивен
афект“ (r = 0,2; p<0,05); силна позитивна корелация с „Възприета сериозност“ (r = 0,61; p<0,01); слаба позитивна корелация с „Насоки към действие“ (r = 0,23; p<0,01) и слаба позитивна корелация със „Здравна мотивация“ (r = 0,24; p<0,01).

Дискусия
Резултатите от проведения фак торен и айтем анализ
на Въпросника за нагласите към наднорменото тегло кореспондират с резултатите от предишни изследвания и могат
да се обвържат до известна степен с пет-фак торния модел
на Левентал и колеги за саморегулацията (Leventhal, Nerenz
& Steele DJ 1984, Leventhal, Leventhal, Contrada 1998, цит. по
Wamsteker et al. 2005). Психометричните харак теристики на
въпросника съвпадат до известна степен с тези в изследването на Е. Вамщекер и колеги (пак там), но съществуват
и известни различия. В настоящото изследване, проведено
в българска социо-културна среда, е идентифицирана пет-
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Скалата „Контрол на състоянието“ корелира с останалите
скали по следния начин: много слаба положителна корелация с „Негативен афект“ (r = 0,18; p<0,05) и „Позитивен афект“
(r = 0,28; p<0,01); умерена положителна корелация с „Възприета сериозност“ (r = 0,47; p<0,01) и с „Насоки към действие“
(r = 0,53; p<0,01); слаба положителна корелация със „Здравна мотивация“ (r = 0,26; p<0,01). Между скалите „Дълготраен
ефект“, „Негативен афект“ и „Позитивен афект“ не са намерени статистически значими корелации. От скалите, съставляващи въпросника за мотивация, скалата „Дълготраен ефект“
корелира слабо и положително само със скалата „Възприета
сериозност“ (r = 0,28; p<0,01).
По отношение на скалите, свързани с мотивацията за
здравословен начин на живот, се открива, че „Възприета
податливост“ корелира отрицателно и много слабо и с „Негативен афект“ (r = – 0,26; p<0,01), и с „Позитивен афект“ (r
=-0,21; p<0,05). „Насоки към действие“ корелира много слабо и положително и с „Негативен афект“ (r = 0,18; p<0,05), и с
„Позитивен афект“ (r = 0,26; p<0,01).
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фак торна струк тура на въпросника, за разлика от четирифак торната струк тура на изследователския екип на Е. Вамщекер.
При изследване на диференциращото влияние на демографските харак теристики върху нагласите към наднорменото тегло и мотивацията за здравословен начин на живот се открояват следните тенденции. Изследваните лица с
нормално тегло са по-малко склонни да се възприемат като
по-податливи към напълняване. Те също така и не са толкова
податливи на обстоятелствата, които се явяват пречка пред
поддържането на здравословен начин на живот. Изследваните лица във възрастовата група 26–45 се възприемат като
по-податливи към напълняване. Тези резултати се потвърж дават в предишни изследвания. Например Б. МакФерън
и А. Мукопадяй съобщават, че едно от основните каузални
убеж дения, свързани със затлъстяването, е, че то е причинено от липса на физическа ак тивност или от лош хранителен
режим (McFerran & Mukhopadyay 2013). Разглеж дайки внимателно айтемите във фак тора „Възприети пречки“, можем да
видим, че те са свързани именно с ак тивния начин на живот
и здравословното хранене. Затова е обясним стремежът на
респондентите с нормално тегло да отстраняват пречките,
които възпрепятстват поддържането на добро здраве и физическа форма. Още едно обяснение на тези резултати можем да намерим в изследването на Р. Пул и колеги (2007), които доказват, че хората със затлъстяване, които вярват, че
стереотипите, свързани със затлъстяването, са верни, са посклонни да преяж дат по-често и да отказват да се придържат към хранителен режим (Puhl et al. 2007). Тоест хора със
затлъстяване, интернализирали стигмата върху затлъстяването, са по-малко мотивирани да се придържат към здравно
поведение. Също така изследваните лица с тегло над норма-
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та са по-склонни да откриват психологически предпоставки
за състоянието на наднормено тегло и затлъстяване.
Полът диференцира значимо здравната мотивация като по-високи стойности се откриват при жените. Възможно
обяснение на тези различия е, че мъжете поставят акцент
върху други аспек ти на функционирането, но е необходимо
последващо проучване, за да се прецизират всички фак тори
с влияние върху здравната мотивация.
Що се отнася до диференциращото влияние на възраст та, придържането към подобно убеж дение може да се
интерпретира в рамките на традиционното схващане на
възрастовата рамка 26–45 като период от житейското развитие на човек, когато той е ангажиран със семейството и
децата си, как то и със слу жебните си задължения. Усещането за претрупан ежедневен график може потенциално
да доведе до чувство за липса на време, до отлагане на физическата ак тивност, а от там и до усещането за по-висока
предразположеност към напълняване, резултат от възприеманите пречки. Приоритизирането на физическата ак тивност и здравословното хранене в различните възрастови и
развитийни периоди е тема, подлежаща на по-задълбочено
и по-подробно изследване в бъдеще.
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ѝ предстои да защити дипломна работа на тема: „Романтизирането
на депресията, тревожност та и суицида в социалните мрежи: последствията върху възприятията за здравето и болест та в периода
на пробуж даща се зрялост“. Интересите ѝ са в полето на здравната
промоция и позиционирането на темата за психичното здраве в медиите и обществеността.

IV. ГРИЖА И ПСИХИЧНА БОЛЕСТ

Маргарита Габровска
Резюме: Статията представя малка част от резултатите, реализирани
в рамките на тригодишния проект „Поколенчески модели за справяне с житейски кризи: биографични, социални и институционални
дискурси“, и по-конкретно находките, свързани с темата за институционалната грижа в случаи на живот с психична болест. В статията е
защитена тезата, че психичното заболяване е в много по-малка степен медицински проблем и в много по-голяма – социален. В същото
време липсата на визия и на политики, обезпечаващи психосоциалната подкрепа, водят до необратимо разрушаване на автономията
на хората с психично страдание, как то и на възможност та за пълноценно завръщане към и живот в обществото.
Ключови думи: пациент, институция, грижи, психиатрия

Настоящата статия представя част от изследователските находки, осъществени по проект „Поколенчески модели
за справяне с житейски кризи: биографични, социални и
институционални дискурси“, изпълняван от мултидисциплинарен екип изследователи в периода 2017–2020 г. Сред
специфичните области на грижа, попадащи в изследователския фокус, бе грижата за хора с различни по произход и тежест психични нарушения, а косвено – и грижата за самите
семейства, как то и за специалистите от социалната и здравната сфера, ангажирани с тяхната подкрепа.
В статията се изследва хипотезата за наличието на тенденция професионалното мислене за психичната болест в
България, как то и институционалният модел на грижа по-

281

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

ПСИХИЧНОТО СТРАДАНИЕ КАТО СОЦИАЛНА
СМЪРТ В БЪЛГАРИЯ

282

скоро да инвалидизират, отколкото рехабилитират хората,
страдащи от различни форми на психично страдание.
Основания за процеса на трайно социално отчуж дение
на хората с психична болест от обществото и често необратима загуба на собствената автономия са търсени в тяхната
продължителна и устойчива институционализация, как то и
в някои нагласи сред професионалната общност, свързани
с възприемането на живота с психична болест като лишен
от потенциал за пълнота и достатъчно независимо съществуване. Последното, от своя страна, е част от устойчиво
формирана стигма по отношение на възприемането на психичната болест в България, чиито институционални проявления могат да бъдат проследени в националните политики
и прак тики по отношение на грижата за тази група хора.
В статията е защитена тезата, че психичното заболяване е в много по-малка степен медицински проблем и в
много по-голяма – социален. В същото време социалните
институции сякаш са абдикирали от отговорност та си спрямо хората с психични заболявания и не успяват да поемат
ролята си по отношение на грижата за социалните аспек ти
на оздравяването на личността. Като следствие, психиатричните болници се опитват да поемат в себе си тези функции,
чийто обем обаче многократно надхвърля техните възможности и замисъл.
Отъж дествяването на живота с психична болест със
„социална смърт“ е осъществено преднамерено и препраща към социалната сегрегация на хората с психични заболявания и тяхното институционализиране, като следствие от
зловредни държавни политики (вж. Reidy 1993). Социалната
смърт може да бъде разглеж дана като състояние, при което
даден човек или група хора не са възприемани от околните
като членове на същото общество заради определени свои

Институцията като семейство
Нека се спрем върху понятията „институция“ и „институционализация“ и тяхното съдържание. В социологията понятието „институция“ се описва като „редовно повтарящи
се в течение на продължително време социални прак тики,
санкционирани и поддържани с помощта на социални норми и имащи важно значение в обществото“ (Abercrombie,
Turner 2000). В социологическите текстове у нас социалната институция се дефинира като „един от основните субекти в обществената действителност“, в която се „извършва
определена дейност по създаването на материални и духовни блага, по обслужването на хората при задоволяване
на техните потребности, по управлението на обществото“
(Михайлов 1997). Социалната институция съдържа „дадена
съвкупност от социални предписания, норми и правила (писани или неписани), които регламентират изпълнението на
функциите, нейното поведение, работата на хората в нея“
(Михайлов, Колева 1997: 175). Между членовете в рамките на
една институция съществуват „отношения на координация
и субординация съобразно конкретната система от социални роли“ (пак там).
Обикновено под институционализация разбираме
процеса, а също така и резултата от процеса, в който социалните действия се превръщат в устойчиви социални и
струк турни отношения и взаимодействия. В този смисъл
институционализацията, като следствие от процеса, пред-
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харак теристики, разглеж дани като отк лонения. В следващите редове са проследени именно процеси на институционализация и предпоставки, водещи до, често необратимата, загуба на значими социални роли и връзки при живота с
психична болест.
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ставлява състояние на участниците, при което те се превръщат в неспособни за независим социален живот извън институцията (Jary, Jary 1995). Пример за подобно следствие
е животът на пациентите в психиатрични институции, като
Гофман приписва тези процеси на т. нар. „тотални институции“. Типично за тях е, че управлението на голям брой хора води до необходимост та от тяхното административно и
бюрократично обединяване в групи, независимо дали това
е ефек тивно за социалната организация (Goffman 1961). В условията на институцията личност та най-често претърпява
драстични промени в сравнение с потенциалното си развитие в естествена социална среда. Гофман посочва механизмите, с помощта на които се потиска „Аз“-ът на отделния
индивид в условията на тоталната институция. Сред тях са:
откъсване от предишни социални роли и силно ограничаване, стигащо до лишаване от право на индивидуалност.
За тоталните институции е харак терно разрушаването на
харак терните връзки меж ду човека и извършваните от него
дейности. Обликът на психичната болест също носи в себе
си част от тези харак теристики, като по-скоро те са следствие от развитието и задълбочаването ѝ – например загубата
на социални роли и на определящи личност та способности.
Това обаче не би следвало да се използва като аргумент в
устойчивото затвърж даване на тези загуби чрез институционални прак тики. Тъкмо напротив, част от процеса на лечение и рехабилитация би следвало да се изразява именно
в подкрепата на възстановяването на собствените способности на индивида.
Когато експертите и практикуващите в областта на грижата използват понятието „институция“, забелязваме, че найчесто имат предвид конкретни места, пространства, сгради, в
които протичат определени процеси от грижата за хора в раз-
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лична уязвима ситуация. Пример за подобно говорене са изрази като „извеждане от институция“ и „затваряне на институция“, които поставят акцента именно върху мястото и неговата
нежеланост. „Институция“ в тези случаи има негативна конотация – голяма сграда със стари и нежелани отношения вътре
в нея. Същевременно експертите настояват, че търсената промяна е системна и културна, че са необходими нови форми на
грижа, а дори и ново разбиране за човека, за семейството, за
техните нужди и за правилните начини за отговор на тези нужди (Габровска, Додов 2016). С други думи, институционализацията се разглежда и като система на обществени отношения
и механизми и именно промяната ѝ на това невидимо ниво се
оказва непреодолимо, към момента, предизвикателство.
Колкото по-дълъг институционален опит има човек,
толкова по-трудно адаптивен става към живота извън институцията, без значение от коя страна на скамейката се намира – тази на специалиста или на пациента. Специализираните психиатрични грижи, лишени от визия за рехабилитация,
водят индивида към постепенното му откъсване от обществото и разграж дането на собствените му способности, загуба на личната автономия. Болничните психиатрични грижи
имат функцията да овладеят острите епизоди на заболяванията на пациентите, да ги стабилизират и проследяват,
давайки им основа за възвръщане на собствените умения,
действеност и независимост. В този тип лечебни заведения
у нас обаче все още твърде често се среща мисленето за пациентите по-скоро като за обект на грижи, отколкото като за
партньори с ак тивна функция в процеса на собственото възстановяване, при които съществува динамика в уменията за
вземане на решения, в способностите за грижа за себе си,
която следва да бъде регистрирана, за да бъде и подкрепата
адекватно адаптирана.
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В острите отделения – женски и мъжки е много по-лесно, според мен. Тежко е като пациенти, които да ги гледаш като визия, тежко е затова, че не знаеш в кой момент ще отключат
някаква психоза и ще направят инцидент, докато дадеш им
хапчетата и им затвориш вратата. Докато при невротично болните това става трудно. Ако им затвориш вратата,
те ще търсят Валя Ахчиева или Нова телевизия, или не знам
още кой си ще търсят.1

Възприемането на пациента като пасивен реципиент
отнема именно възможност та му за възстановяване, превръщайки го в зависим от болничната институция. Тази статичност действително би могла да създаде усещането за „у
дома“ сред специалистите и пациентите, тъй като как то в
семейството, така и в болницата съществува ядро от определени членове, роли и правила. Проблематичност та на тази ситуация произлиза от фак та, че, доколкото семейните
роли са фиксирани, задържането на болния в ролята му на
нуж даещ се и зависим от помощ е в негова вреда. Подобна динамика на отношения не пред лага нищо по-различно от това, с което човек най-често вече има опит и извън
болничната институция в контекста на собственото си семейство.
Сред професионалната общност тази липса на адаптивност в грижата е ясно отличена като значим проблем в
системата за психиатрични грижи, а специалистите си дават
сметка, че този модел не работи в полза на пациентите, с които работят:
Считам, че нашите болни – да, те са медицирани, те са
ов ладени – да, но им липсва дейността – техният ден да
бъде структуриран, аз го виждам и в нашето отде ление,
което е изк лючително важно. Социалното обкръжение.
Трудотерапевти, на ли, групова работа – това нещо ма1

Цитат от експертна фокус-група.

Здравето като „ресурс“
Либералният пазарен модел превръща здравето в ресурс. В този смисъл хората с психични заболявания бързо
биват причислени към групата на безперспек тивните граждани, тъй като стабилизирането и връщането им към споделения живот на общност та и в частност – към пазара на
труда, изисква значително по-продължителни и комплексни
усилия. На пазарен език – възстановяването им предполага значима „инвестиция“, преди да се възвърне „вложението“ под формата на остойностен труд, в сравнение с хора с
други заболявания със социално значим харак тер, каквито
са сърдечно-съдовите, диабетът и злокачествените образувания. Тук се налага да направим още едно пояснение, което има своето отражение върху грижата за хората с психична болест в контекста на либералното пазарно мислене: не
всяка „инвестиция“ се „възвръща“, тъй като не всеки човек
успява да се възстанови до степен, даваща възможност за
завръщане трудовия пазар.
В контекста на етиката на грижата и изследванията на
увреж данията (disability studies) следва да поставим питането – необходимо ли е човек да произвежда блага, за да заслужи помощ? Можем ли да поставим знак за равенство меж ду
производителност и право на достоен живот? Тези риторични въпроси ни отправят към поне два проблема: първият засяга съдбата на полагащите неформален грижовен труд
за болни близки, чийто труд на прак тика не се разглеж да от
2

Цитат от експертна фокус-група.
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сово във всички психиатрии липсва в България. По някакъв
начин липсва и е голяма стъпка ако това нещо се въведе, за
да може тия хора да не закърняват, грубо казвам, в социалните си умения. 2
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държавата като производителен3, не е финансово обезпечен
и по-скоро спада към т. нар. „скрит труд“. Вторият проблем
се отнася до възприемането на обществения принос и полезност на отделния индивид единствено през способността му да генерира блага с икономическа стойност. Сякаш
извън тази перспек тива човешкият живот не би могъл да
бъде стойностен, с което бива отречена неговата вътрешна
ценност, идваща от фак та на собственото му съществуване.
Именно тази ценност не би следвало да се нуж дае от доказване.
От тук произтича и неизбежната критика към държавните политики в област та на психиатричните грижи и, в
частност, към пренебрегването на значимост та на рехабилитацията и подкрепата на възстановяването и разширяването на личната автономия на хората с психично страдание.
Когато човек претърпи фрак тура на крак, първата стъпка
към възстановяването му е крайникът да бъде фиксиран и
обездвижен. Втората стъпка, когато целост та на костната
струк тура бъде възстановена, е премахването на гипса и
стартиране на процес по постепенно раздвижване на крайника – рехабилитация, която има за цел да възвърне предишната или поне близка до нея функционалност и обем на
движение. Ако си позволим просто да премахнем гипса и
да изпратим пациента с думите „Готов си да ходиш отново!“,
навярно ще предизвикаме, освен силна болка, сериозно увреж дане на крайника, чиято мускулатура е отслабнала в периода на обездвижването и е неспособна да поеме тежест та
на тялото. Не по-различна и не по-малко важна е функцията
на психосоциалната рехабилитация. Въпреки неоспоримата
ѝ необходимост, у нас тя остава силно пренебрегната. На пи3
Всъщност никоя „грижеща се“ професия не би могла да се разглеж да като „произвеж даща“, вкл. медицината, вж. Гадамер 2014: 131–142.

– Не питайте, цял живот.
– Д. от колко години е?
– Ами от двайсет години, колкото мен. 98-а съм дошла. Тя си
е толкова култивирана. Те затова ни обичат. Ние като си
дойдем тук и се чувстваме все едно сме си вкъщи. Толкова ни
познават пациентите.4
*
Най-лесно е в държавната болница. В държавната болница
няма изхвърляне, там може цял живот.5

Наблюдава се нормализиране на мисленето за болничното заведение като за място, в което човек може да
изживее дните си. В същото време замисълът и функциите
на медицинската институция не предполага подобни практики, а тяхното съществуване е пряко следствие от липсата
на психосоциална подкрепа за болните и техните семейства.
С други думи, липсва визия за нуж дата от поетапна промяна,
как то на мерките за подкрепа, така и на самата среда, така че
да бъдат в съответствие с вътрешните промени, настъпващи
у човек.
В публицистичен материал президентът на Европейската психиатрична асоциация отбелязва, че е „изк лючително
опасно за физическото и психично здраве да се прекарват
часове без никаква работа“. В същия материал са посочени и
сведения за ферма край Курило, съществувала по време на
комунистическия режим, в която хора с психична болест са
имали възможност да работят, осъществявайки по този на4
5
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тането за какъв период най-често остават пациентите в психиатричната болница, получаваме следния отговор:

290

чин своеобразна форма на рехабилитация6. Докато научаването и прак тикуването на нови стратегии за справяне може
да включва професионални или образователни дейности,
трябва да е ясно, че работата или образованието не са целта на тези дейности по рехабилитация, как то научаването да
плуваш не е целта на водолечението при физически наранявания. Водещата функция на дейностите по рехабилитация е развитието на умение за управление на симптомите на
болест та в ежедневни условия, в подкрепяща и загрижена
среда.

За фрагментиращата личността грижа
„Психиатрията има повече сила като спешна медицина,
но в хода на възстановяване може да не се приспособи добре към развитието на болест та или готовност та за оздравяване на пациента.“7
Фак торите на средата, личната и семейна история,
преживяванията на личност та имат значимо въздействие
върху развитието и хода на някои психични заболявания.
Доколкото човешките същества не са сведени до своята физиология, биохимичен обмен и неврологични функции, то
да разглеж даме психичните заболявания като предмет изк лючително на фармакологията, без да адресираме техните
психологически и социални измерения, не би донесло друго, освен извънредно зависими от околните и в същото време отчуж дени от тях хора. Все още можем да се срещнем с
фрагментиращ „Аз“-а модел на грижа, който не просто диск6
Дойче Веле, 02.09.2018, „Психично болните в България в битка за достойнство“;
https://www.dw.com/bg/пси хич но-бол ни те-в-бъл га рия-в-бит ка-за-достойн ство/a-45323557.
7
Позиция, споделена в неформална дискусия от близък, сблъсквал се неколкократно с грижите в психиатрична болница. Позволявам си да я цитирам поради близост та
ѝ до собствените ми виж дания и позиция в настоящия текст.

Аз естествено защитавам психиатрите и отдавам по-малко значение (лечебно) на психолозите, защото ние, психиатрите, разбираме и „нормал“ психологията, и патологията и
изхождайки от нормата, ние влизаме в патологията и затова сме две в едно. Докато психолозите са винаги позитивни,
те винаги гледат нормалното – така анализират нещата и
ги гледат в позитивна насока. Затова аз смятам, че тогава
когато на нас не ни е нужно лечението, те са ни в голяма помощ – изключителна помощ. Където няма патологичен проблем. Където лекарят преценява, че няма нужда от лечение, а
има нужда от психолог.8

Опитвайки да поеме изцяло ролята в грижата за пациентите с психично страдание, психиатрията започва да се
задъхва пред изискванията на средата и пред динамиката
на живота извън институцията, която обитава. Нещо повече,
претенцията за самодостатъчност отдалечава специалистите по психиатрия от възможност та за пълноценно общуване
как то с болните и техните семейства, така и със специалисти
от други области, имащи отношение към процеса по оздравяване. А това, от своя страна, препятства възстановяването
на болните и неминуемо води до постепенно прегаряне на
специалистите, които престават да виж дат удовлетворителен резултат от работата си.
Ами с близките се работи по-трудно, отколкото с болните.
В дванайсет и половина имам среща с близки на мой пациент.
Те питат не само за близките си, но започват и те да се оплакват и става едно…9
*
8
9
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валифицира определени вътрешни потребности и подходи
за подкрепа, но и сякаш разглеж да заболяването извън контекста на личност та, в която то се развива:
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То има тука една такава приказка, че близкият е по-шантав
от болния.10

Ролята на умението за комуникация с пациенти и техните близки среща генерално пренебрежение у нас и то още
от университетската скамейка. Отсъствието на възможност
за обучаване в това умение поставя медицинските специалисти в ситуации, в които вместо реакция на експерт, ние се
срещаме с реакцията на един оголен „Друг“, който поради
липсата на професионално знание относно своята роля в
комуникацията с пациента и семейството му общува от човешката си позиция на неспециалист. Трудност та на това общуване произтича от предоминацията на емоционалност та
пред тази на рационалност та и систематичност та, необходими в овладяването на тежки ситуации в медицинската грижа. Липсата на професионално знание относно подходите за
комуникация с пациенти и техните близки е сред причините
и за професионалното прегаряне сред специалистите и загубата на усещането за смисъл от работата.
Минава един цикъл на лечение, пускат ги след няколко месеца отново и ти отново започваш. Безпомощност в един момент: Добре, какво толкова мога да направя повече за един
човек, като вече го работихме?11
*
Опитваш и изкачваш една планина няколко пъти…12

Безпомощност та в горните цитати може да открие своето обяснение именно в липсата на адаптивност на психиатричната мисъл към промените как то в човека, така и в средата. Но за да бъдат уловени тези промени, е необходимо
пространство за назоваването им, такова, каквото най-често
10
11
12
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Цитат от експертна фокус-група.

Шизофрениите – това са почти хронични заболявания, има,
разбира се, обостряния, с тежки психози, които идват тук,
чрез полиция, прокуратура. Те са едни отъпкани болни, хронично болни, които лежат с години. Ние си ги познаваме.
Медицирани повече, отколкото трябва.13

Липсата на адаптивност на езика в процеса на оздравяване е друга особеност, която можем да срещнем в психиатричните грижи в страната. В процеса на развитие на
психиатричната рехабилитация бива забелязано, че ролята
на „пациент“ може да създаде затруднения в рехабилитационния процес. За много хора, преживели дълги периоди
на институционализация, базисното мис лене и възприемане на себе си като психично болни е допринес ло за развитието на пасивност, неадекватно поведение и загуба на
увереност в собствените умения. Това е и причината в последните години, в световен мащаб, да се полагат целенасочени усилия, за да бъде отс лабена ролята на „пациента“ и
да се повиши ангажираност та на индивида с рехабилитационния процес.

Изводи
Въз основата на изследователските находки, разгледани в статията, бихме могли да зак лючим, че в значима степен
се потвърж дава хипотезата за съществуването на тенденция
професионалното мислене за психичната болест в България, как то и институционалният модел на грижа по-скоро да
осигуряват пространство за засилване на негативни процеси, произтичащи от болест та, като разграж дане на умения,
загуба на социални роли и от тегляне от споделения живот,
13
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липсва, поради преобладаващата медикализация в мисленето за страдащия.
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отколкото да подкрепят и овластяват хората, живеещи с различни форми на психично страдание.
Изследването регистрира прилагането на остарели и
неефек тивни подходи на грижа за хората с психични нарушения у нас, как то и наличие на дълбоко вкоренен институционализиращ модел, който лишава човек от възможност
за завръщане в живота на обществото, как то и за реконструиране на собствения живот по възможно по-пълноценен
начин. Необходимо е да отбележим, че няколко граж дански
организации в страната през годините са правили опити да
предложат успешен модел на грижа и рехабилитация за хора с психична болест. Ценност та на тези усилия обаче остава
неразпозната от държавните институции и не среща тяхната
подкрепа14.
Направените тук констатации навярно не са изненада,
това обаче не ги превръща в по-малък повод за тревога, тъй
като не би следвало да се допуска наличието на област на
грижа, в която самата тя (грижата) да бъде формализирана
до степен на откъсване от целта на своето възникване – пълноценната реализация на човешкия живот. Гадамер описва
човешката способност за запазване на единство със самия
себе си като фундаментална в устройството на всеки индивид. Ето защо очакваме от специалиста, полагащ грижи за
здравето на страдащия, да разпознава като своя основна задача не просто възстановяването на болния, а възвръщането на „единството със самия себе си, като го поставя обратно, като го връща в неговото съществуване и към неговите
умения“ (Гадамер 2014: 135).
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АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМА НА ПСИХИАТРИЧНО
ОБСЛУЖВАНЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОЕКТЪТ RECOVER-E
Владимир Наков, Христо Хинков, Стефани Николова
Резюме: През 2020 г. психичните разстройства са втората водеща причина за увреж дане в света. Въпреки това повишено разпространение,
усилията за справяне не са достатъчни. Съществува значителна разлика меж ду необходимостта от услуги за психично здраве и достъпа
до тях, което е тенденция в световен мащаб. Политиките и програмите за психично здраве се разглеж дат като ключови инструменти за
определяне на стратегически приоритети, мерки за координация и
намаляване на фрагментацията на услуги и ресурси в системата за
психично здраве. С този анализ се прави опит да се направи преглед
на настоящата система от психиатрични услуги в България по структурни звена, връзките меж ду тях, тяхното ресурсно осигуряване и
финансиране. Обръща се внимание на някои прак тики и политики,
които не отговарят на нуж дите на пациентите, не помагат за тяхното
успешно лечение и социална рехабилитация и интеграция. Представя се и модел за психичноздравна помощ в общността – мобилни екипи за психиатрична помощ, в които участват и „експерти от опит“.
Ключови думи: психично здраве, политики, здравна система, психиатрична помощ, България

Съкращения:
НЗОК: Национална здравноосигурителна каса
ДПБ: Държавна психиатрична болница
ЦПЗ: Център за психично здраве
МВР: Министерство на вътрешните работи
УМБАЛ: Университетска многопрофилна болница за активно лечение
МБАЛ: Многопрофилна болница за ак тивно лечение
АСП: Агенция за социално подпомагане
БАР: Биполярно афек тивно разстройство
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По данни на Световната здравна организация психичните разстройства са признати за основна причина за инвалидизация в света (World Health Organization, 2001), което
налага отделянето на големи ресурси за справянето с тях
във всяка отделна страна. Четиринадесет процента от общата болестност в света се дължи на психологични и неврологични разстройства (Iranian Journal of Psychiatry and Clinical
Psychology 2010). Днес повече от 450 милиона души живеят с
психични разстройства, повечето от които живеещи в бедните и развиващи се страни (Saxena et al. 2005). През 2020 г.
психичните разстройства са втората водеща причина за инвалидизация в света (Mathers et al. 2006). Предоставянето на
услуги за психично здраве на общност та изисква прецизна
оценка на качеството и ефек тивност та на системата за психично здраве, как то и оценка на състоянието на психичното
здраве на членовете на обществото (Mohamadi, et al. 2014).
Психичното здраве е съществен и незаменим компонент от
общественото здраве и следователно няма съмнение, че общественото здраве не може да бъде цялостно обхванато,
ако липсва акцентът и върху психичното здраве (Friedli 2009,
Patel et al. 2010). Въпреки тенденцията за увеличаване разпространението на психичните разстройства и наличието
на високи нива на психическа болка и страдание в обществото, усилията за справяне не изглеж дат достатъчни. Наблюдава се значителна разлика меж ду нуж дата от услуги за психично здраве и достъпа до висококачествени такива в целия
свят (Faydi et al. 2011). Тази тенденция е особено видима в
развиващите се страни поради проблеми с разпределението на бюджета (Saxena, et al. 2007), наличието на конфлик тни и конкурентни фак тори в здравната система, липсата на
доставчици на услуги за психично здраве, как то и всеобща
социална стигма поради насочване за лечение към психиат-
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ричната система (Verhaeghe et al. 2007). Днес значението на
психичното здраве и неговото огромно въздействие върху
другите компоненти на здравето (включително физическото,
социалното и психологичното благополучие) е неоспоримо.
Имайки предвид тясната връзка меж ду психичното здраве с
общественото здраве и социалните фак тори, влияещи върху здравето, може да се твърди, че общественото здраве не
може да бъде поддържано без наличието на адекватни и работещи услуги за психично здраве в общност та (Prince et al.
2007). Политиките и програмите по отношение на психичното здраве се считат за основни инструменти за определяне
на стратегическите приоритети, координационните мерки,
как то и намаляване на фрагментацията на услугите и ресурсите. Пациентите с психични разстройства ще бъдат лекувани неефек тивно и неустойчиво, без нужната ефек тивна координация. Тези политики ще бъдат ефек тивни в случай, че
правителствата имат ясен ангажимент към тях, като в допълнение трябва да бъдат в съответствие с меж дународните
препоръки и стандарти. Освен това политиките за психично
здраве трябва да отразяват съгласието меж ду голяма част от
ключовите заинтересовани страни (Funk 2005). Резултатите
от едно изследване показват, че разликите меж ду страните
трябва да се вземат предвид при изпълнението на политиките за психично здраве (Dlouhy 2014).
Здравната реформа в България през 2000 г. постави
началото на нови взаимоотношения в системата и въведе
пазарни елементи в обслужването на пациентите, макар
до голяма степен опосредствани през новата здравно-осигурителна институция. В психиатрията от новите условия
се възползваха предимно работещите в извънболничната
помощ, където процесите на пазарно предлагане на услуги и децентрализация протекоха как то при повечето други
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медицински дисциплини. Психиатрията в своята болнична част обаче остана извън тези процеси и така до голяма
степен запази своя институционален характер. Липсата на
финансиране и управленска воля за осъществяване на формулираните в редица стратегически документи цели доведе
до дълбоки изкривявания и диспропорции в предлаганите
психично-здравни услуги. В резултат от всичко това принципите на приемственост на грижата, комплексност в обслужването и поддържащата терапия бяха нарушени.
Парадоксът в развитието на психиатричната система у
нас е в това, че по време на тоталитарната система на здравеопазване някаква форма на био-психо-социален подход е
намерила изражение в изградените комплекси от болницадиспансер и развита трудотерапия – т. нар. трудоволечебни
стопанства (ТЛС), макар силно подвластна на принципите на
изолационизъм и стигматизация на хората с психични разстройства. През 90-те години на миналия век тези комплекси бяха разградени и до голяма степен разграбени (особено
ТЛС) поради липса на ясна концепция за реформа и съпротива срещу промените от страна на различни заинтересовани групи. В резултат от всичко това в момента психичноздравните услуги са хаотични, с лошо качество, неефек тивни
и неотговарящи на изискванията за модерна психиатрична
помощ. Единичните примери за добра прак тика на отделни
струк тури с развита рехабилитационна и трудовотерапевтична база не дават гаранция за устойчивост, а са по-скоро
резултат от индивидуални усилия и благоприятни местни условия.
Новите технологии за лечение на психичните разстройства в много по-голяма степен надхвърлят рамките на
чистата медицинска интервенция, която в психиатрията основно се изчерпва с лекарствената терапия и някои немеди-
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каментозни методи – транскраниална магнитна елек тростимулация и елек троконвулсивна терапия. Те предполагат
координирани действия на различни по своята компетентност и организация групи от специалисти – лекари, сестри,
психолози, социални работници, как то и въвеж дане на нови длъжности и дори професии като напр. водещ на случая
и пр. Липсата на цялостна концепция за реформа води и до
некоординирани действия в сек тори, които по дефиниция
трябва да си сътрудничат в една област. За да се постигне това, е необходима промяна в нормативната база, осигурено
финансиране и обучение. До този момент все още липсва ясна политическа воля за промяна независимо от поредицата
изработени и приети стратегически документи, програми и
планове за действие.
С този анализ се прави опит да се разгледа системата
от психиатрични услуги в България по струк турни единици,
взаимовръзките меж ду тях, тяхното ресурсно обезпечаване
и финансиране.
Населението на България е около 7 милиона, а броят
на психиатрите е около 550, твърде неравномерно разпределени, концентрирани предимно около градовете с медицински университети (София, Пловдив, Варна, Плевен, Стара
Загора).1 По данни на Евростат броят на психиатрите в България за периода 2011–2017 е средно 550. Неравномерно
1
По данни на НСИ към 31.12.2019 г. броят на психиатрите е 699. Не става ясно как се е
увеличил броят им, тъй като за пред ходната година са посочени 537.
https://www.nsi.bg/bg/content/3324/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%
D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0
%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%
87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4
%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D
0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-3112%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8

Стационарна психиатрична помощ
През 2019 г. в страната има 12 държавни психиатрични болници (ДПБ), 12 Центрове за психично здраве (ЦПЗ), 5
психиатрични клиники (към университетски болници) и 17
психиатрични отделения към многопрофилни болници. Общо легловата база е 4 109 легла, като са налице и 1 193 места
за дневен стационар, отчитани по отделен ред. Съществуват
и психиатрични легла към други ведомства – Психиатрична
клиника към ВМА и психиатрично отделение към МВР-болница. В Правителствена болница няма психиатричен стационар. Тяхното отчитане за леглова база и дейност става по
отделен ред.
Най-много са леглата в ДПБ, следвани от ЦПЗ, психиатричните отделения към МБАЛ клиниките към УМБАЛ.
Тревожна е тенденцията за намаляването на леглата в университетските клиники.
Териториалното разпределение на психиатричните
стационари е крайно неравномерно – има области (Видин,
Перник, Монтана, Силистра, Сливен, Ямбол3) където има само по едно психиатрично отделение към МБАЛ.
2
Съотношението мъже: жени психиатри в България е 1:2. Жените се пенсионират порано, а също така имат вероятност да отсъстват по-дълго време поради бременност
и раж дане, облекчени са и ус ловията за даване на дежурства при жени с малки деца.
3
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
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са представени психиатрите по пол2. За съжаление нямаме
данни за възрастовата струк тура и за процента специализиращи психиатри, което би позволило планиране на нови
места за специализация и нуж дите от нови психиатри. Броят
на сключилите договор с НЗОК психиатри е около 400, като 25% от тях са на територията на София. В същото време
за периода 02. 2018–05. 2020 г. броят на сключилите договор
психиатри с НЗОК е намалял с 4%.
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Фиг. 1. Легла в различни психиатрични структури за 2019 г.
(в проценти)

Фиг. 2. Места – дневен стационар в различни
психиатрични структури за 2019 г. (в проценти)

Държавни психиатрични болници (ДПБ)
Психиатричните болници са от институционално-приютен тип. Териториалното разпределение на тези структури е неравномерно в страната и не отчита миграционни
процеси, настъпили през последното десетилетие, как то и
променените обществено-икономически отношения. Повечето от болниците са построени въз основа на изолационния принцип (изк лючение прави ДПБ-Пазарджик), харак терен за средата на миналото столетие. Разполагането на тези
институции извън населените места не е съобразено с административното деление на страната и не следва естествено създалите се здравни райони за обслужване. В резултат
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на това болните, настанявани и лекувани в тези заведения,
често пъти са на значително разстояние от местоживеенето им, което нарушава връзката с техните близки и пречи на
тяхната ресоциализация. Болниците обслужват по няколко
района, което затруднява ефек тивното им управление и финансиране.
Сградният фонд, с който разполагат болниците, е различен, но като цяло не е съобразен със специфичните нужди на настанените в тези заведения пациенти. Повечето от
болниците са от павилионен тип с корпуси (и бараки) с различни функции – остри затворени отделения, разделени по
пол, геронтопсихиатрични отделения, рехабилитационни
отделения, трудотерапия. През последните години в редица
психиатрични болници бяха направени ремонти на сградния фонд със средства по различни европейски програми
и отчасти от държавния бюджет. Не малко болници притежават прилежащи части от значителни територии, които са
използвани в миналото за целите на трудотерапията, като се
е развивала селскостопанска дейност (в някои болници тази прак тика е запазена и досега – ДПБ Церова Кория и др.).
В други болници тези площи пустеят.
Много голям проблем в ДПБ е липсата на възможности
за комплексна диагностика и лечение на коморбидни състояния.
Трябва да се отбележи, че във всички държавни психиатрични болници в страната има десетки пациенти, които не са на ак тивно лечение и не се изписват. По този начин
болниците са принудени да поемат и ролята на домове за
хора с психични разстройства, прак тика, която съществува
от десетилетия. По данни на дирек торите на ДПБ, събрани
чрез системата на РЗИ, броят на „неизписваемите“ пациенти – постоянно пребиваващи е около 15% от броя на леглата
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или около 300 човека с психиатрични заболявания живеят
в ДПБ.
Напоследък ролята на ДПБ на социални домове се утвърж дава и по законов път. След направени нормативни
промени лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ могат да предоставят социални услуги по реда
на Закона за социалното подпомагане. В редица ДПБ, ЦПЗ
и клиники към УМБАЛ се разкриха дневни центрове за възрастни с психични увреж дания, които би трябвало да предлагат психосоциална рехабилитация с оглед бъдеща ресоциализация на свои бивши пациенти. Стига се до парадокси
в някои големи болници от приютен тип (ДПБ Раднево) да
се разкрие защитено жилище в рамките на самата болница,
което е в крещящо противоречие на самата идея за защитен дом. В други случаи разкритият по проект защитен дом
не функционира и в последствие се закрива след прик лючване на финансирането по проек та. В регистъра на Агенцията за социално подпомагане през 2020 г. липсват регистрирани социални услуги в ДПБ, въпреки че на сайта на ДПБ
Карлуково има отделение тип „общежитие“4.
Съгласно док лад на Националния консултант по психиатрия от 2013 г. преобладаваща част от болничния контингент е с тежко протичаща шизофрения (повече от половината хоспитализирани болни), тежки афек тивни психози
(около една шеста от болните) и тежки случаи на зависимост
към алкохол/наркотици.
В същия док лад се отбелязва, че психиатричните заведения нямат очертан клиничен профил, но като прак тика
болните с тежка психична болест като шизофрения, афективни разстройства и зависимост към алкохол и ПАВ се хоспитализират в ДПБ; болните със соматична коморбидност
4

http://dpbkarlukovo.bg/#

Центрове за психично здраве (ЦПЗ)
Центровете за психично здраве са бившите психиатрични диспансери. Преди всичко психиатричните диспансери са
структурирани така, че да осигуряват прехода от институционална към амбулаторната форма на лечение на психично болните. До края на миналия век тяхната дейност се изчерпваше
с разпределение на болните от общността към институцията,
поддържане на информационна база за обслужваните лица
от определен район и извършване на амбулаторна дейност.
Психиатричните диспансери бяха част от комплекса диспансер–болница, който представляваше основна структурна
единица на институционалния модел. Реформата в здравеопазването даде юридически статут на лечебните заведения
в страната, различни форми на собственост и финансиране,
което доведе до разпадане на модела диспансер–болница.
След децентрализацията на извънболничната помощ голяма
част от амбулаторните функции на диспансерите бяха поети
от частни психиатрични кабинети, които взеха със себе си и
документацията за своите пациенти.
Сложният начин на финансиране на тези струк тури – от
общинския бюджет за амбулаторната дейност и от бюджета
на МЗ за стационарната психиатрична помощ съгласно чл. 5
от ЗЗО накара дирек торите на диспансерите да разширят
съществуващата дотогава ограничена леглова база до размерите на малки стационари.
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и тежки психични заболявания в университетските клиники, острите психотични разстройства, вкл. и екзацербация
на хронични психози – предимно в ЦПЗ. По-голяма част от
хоспитализираните болни се самонасочват, т.е. повечето
психично болни постъпват доброволно самостоятелно или
придру жени от близки хора.
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Извънболнична психиатрична помощ
Извънболничната психиатрична помощ в България е
струк турирана предимно в психиатрични кабинети и групови прак тики, които работят самостоятелно или към друго
лечебно заведение.
От данните прави впечатление крайно неравномерното разпределение на кабинетите в съответните градове.
Най-много амбулаторни прак тики има в София, Пловдив и
Варна, а най-малко в Смолян, Разград и Монтана.
На прак тика извънболничната система от психиатрични кабинети поема огромна част от дейностите по амбулаторното обслужване на хората с психични разстройства, без
да има връзка как то със стационарите, така и помеж ду си.

Персонал
Проблемите с персонала в психиатричната система са
хронични, задълбочаващи се и са част от общите проблеми
за цялата система на здравеопазване у нас.
Трябва да се отбележи сериозен дисбаланс меж ду отделните професионалисти – психиатри, социални работници, психолози, медицински сестри, санитари и друг персонал. На прак тика в системата доминират лекарите, като
останалият персонал е недостатъчен за сформиране на
мултидисциплинарни екипи. От общите данни може да се
направи извод, че едва ли има психиатрично лечебно заведение в страната, което да покрива изискванията на медицински стандарт „Психиатрия“ по отношение на персонала,
а това прави безсмислено даването на различни нива на
компетентност, тъй като те се правят на базата основно на
тези показатели.

Отделна специалност, не е необходимо да се специализира психиатрия преди това. Детските психиатри в България
са 30 (база данни НЦОЗА). Стационарните психиатрични отделения за детска психиатрия са понастоящем две. В Русе и
в ЦПЗ „Н. Шипковенски“ е възможна консултацията на деца,
без леглови престой.

Съдебна психиатрия
Отделна специалност, не е необходимо да се специализира психиатрия преди това. Понастоящем има отделение
по съдебна психиатрия в ЦПЗ-Русе и психиатричен стационар към болницата на Затвора-Ловеч. Съдебните психиатри
с призната специалност са 5. Във Варна има клиника по съдебна психиатрия.

Фиг. 3 Дял в съдебно-експертната дейност на различните звена за
настаняване на задължително лечение за 2019 г. (в проценти)

По отношение на извършваната съдебно-психиатрична дейност впечатление прави неколкократно по-малкият
брой на експертизите за прекратяване на задължителното
лечение. Това показва липса на проследяване на пациентите и на прак тика превръща настаняването на задължително
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лечение в присъда – след изтичането на „наказанието“ пациентът се изписва без последваща грижа.
Не е ясно каква част от признатите за невменяеми се
лекуват в стационарните отделения, но е очевидно, че стационарът на психиатричната болница към затвора в Ловеч
не може да приеме всички пациенти, признати за невменяеми в наказателния процес. Това означава, че немалка част
от хората, извършили престъпление и признати за невменяеми, се лекуват в обща психиатрична болница. Престоят на
тези пациенти обикновено е голям, а и те представляват поголяма опасност за другите пациенти и персонала.
В психиатричната болница към затвора в Ловеч няма
и диференциация на легла за жени и мъже, което създава
проблеми при лечението на невменяеми жени.

Социални служби
Социалните служби в България се разкриват по силата
на Закона за социалното подпомагане. Видовете социални
служби, имащи отношение към психосоциалната рехабилитация на хората с психични разстройства, са:
• дневен център за възрастни с увреж дания
• защитено жилище
• социален асистент
• домашна грижа.
Процесите на деинституционализация в социалната
област, където отговорност та е на Агенцията за социално
подпомагане, започват още с процеса на европейската интеграция на България. В резултат на тези усилия на различни места в страната се разкриха дневни центрове за хора с
психически увреж дания, които обаче работят самостоятелно, без връзка с медицинската служба, а в по-малките населени места дори в непосредствено съседство. Също важи и

Път на пациента. Информационна система
Един от големите проблеми на психиатричното обслужване понастоящем са фрагментарният харак тер и липсата на приемственост как то на грижите и терапията, така и на
информацията за даден пациент. След изписването от психиатричния стационар пациентът няма регулация за насочване за проследяване, поддържаща терапия и каквито и да
било психосоциални интервенции с оглед неговото обратно
включване в общността. Тези дейности се поемат хаотично в
зависимост от състоянието и обхванатост та на този пациент
от съответна извънболнична служба или по инициатива на
близките.
За да ползва услугите на НЗОК, пациентът трябва да посети личен лекар, да получи направление за специалист, да
посети специалиста, след което да завери получения протокол за медикаменти, а ако той е за скъпоструващи лекарства, да премине и през специална комисия, след което да
се върне при личния лекар за изписване и тогава да посети
аптека, за да получи лекарствата. Изцяло се реимбурсират
медикаментите за шизофрения и БАР, но не повече от 3 за

5

https://asp.government.bg/bg/deinstitutsionalizatsiya/za-palnoletni-litsa.
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за защитените жилища, достъпът до които не се осъществява чрез медицинската служба, а по реда, определен от
АСП. Към 30.09.2017 г. в страната функционират 13 дома за
възрастни с психични разстройства с капацитет за 1028 души, които имат харак тера на приюти, 27 за хора с умствена
изостаналост с капацитет 2083 и 14 дома за хора с деменция
с капацитет 825. Налице е Национална стратегия за дългосрочна грижа 2018–2021 и план за изпълнението ѝ, като се
предвиж да цялостно затваряне на някои институции5.
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пациент. Частично се реимбурсират антидепресантите, но с
показание за депресивно разстройство.

Финансиране
Финансирането на психиатричните лечебни заведения е по четири линии: от държавния бюджет, от договори с
НЗОК, от общините и от частни плащания. Финансирането от
държавния бюджет е по Наредба за медицинските дейности
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за
които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на
лечебни заведения6, която включва държавни и общински
лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за:
• стационарна психиатрична помощ;
• лечение със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;
• медицинска експертиза, осъществявана от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
Тъй като ДПБ не изпълняват тези критерии, на прак тика те се финансират на исторически принцип, което създава
противопоставяне и напрежение меж ду различните типове
лечебни заведения и рефлек тира върху качеството на медицинските услуги.
Методиката за финансиране на лечебните заведения
за стационарна психиатрична помощ включва ЦПЗ, клиники и отделения към многопрофилни болници с I-во, II-ро или
III-то ниво на компетентност съобразно медицински стан-

6

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/04/19/naredba___3_ot_5_
april_2019_g.pdf.
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дарт „Психиатрия“. Дейностите, които се финансират по методиката, са как то следва:
За стационарно лечение с непрекъснат 24 часов престой за всеки преминал болен с продължителност до 1 месец (не по-малко от 20 дни), както и за всеки следващ месец
от престоя на болния, налагащ се в резултат на неуспех в
лечебния процес. Това е ново изискване за разлика от предишната Методика, където продължителност та на престоя е
до 1 месец. Това на прак тика означава стимул за задържане
на пациентите при липса на обек тивна оценка за качеството на лечението, довело до удължаване на престоя. Тук се
включват и случаите на поставени за задължително лечение
пациенти.
Заплащането за дневен стационар е със същите изисквания.
В Методиката рехабилитационната дейност се заплаща, когато се извършва чрез трудотерапия, като отново условията са това да се извършва в стационарни условия и с
възможности за удължаване на престоя над 1 месец.
Заплащането е до 50 места а при по-голям брой преминали болни (над 150 на месец) – до 80 места. Освен това
трите вида лечебни заведения за болнична помощ (без ДПБ,
които по дефиниция не отговарят на критериите в Методиката) могат да получават финансиране и за субституиращи и
поддържащи програми с метадон.
От договори с НЗОК финансирането е основно при амбулаторната психиатрична помощ – самостоятелни кабинети или разкрити към други лечебни струк тури. Приходите в
някои лечебни заведения за стационарна помощ са от НЗОК
за осъществявана диспансерна дейност.
Няма данни за плащанията от джоба на потребителите
на психично-здравни услуги, но може да се предположи, че
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те са в значителен размер, като се имат предвид две обстоятелства. Първо, най-много през тези кабинети преминават
лица с т. нар. чести психични разстройства, чието разпространение е около 19,5%7 от всички заболявания и, второ, лицата с тежки психични разстройства в преобладаващото си
мнозинство са неплатежоспособни и не стигат до психиатричните кабинети, които нямат договор с НЗОК.
Разходите за стационарна психиатрична помощ се оценяват на около 100 милиона лв. или около 2,5% от общия бюджет за здравеопазване в страната.
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ПРОЕКТЪТ RECOVER-E В БЪЛГАРИЯ
Въведение
Основната цел на RECOVER-E е да осигури добре функциониращи общностни екипи за психично здраве в пет страни в Европа; тези екипи ще слу жат като централен пункт за
координация и осигуряване на грижите за хора с тежки психични разстройства. Понастоящем в много страни от Източна Европа не съществуват специализирани екипи, предоставящи всеобхватни грижи за психичното здраве, основани на
доказателства, като пътеките за обслужване и протоколите
за лечение на психичното здраве, ориентирани към общност та и оздравяването, не са дефинирани или съобразени с
местните ситуации и следователно не се изпълняват. Нашият проект има за цел да осъществи и проучи инициативите, основани на общности, за намаляване на този пропуск.
Тези усилия ще акцентират върху развитието на капацитета
на човешки ресурси и начините за полагане на грижи, които могат да бъдат извлечени по изчерпателен начин за преценка от регионалните и националните органи за вземане
на решения за потенциално разширяване и репликация на
проек та след неговото завършване.

Контекст
Въпреки значителната доказателствена база за това,
което представлява ефективна грижа за хората с тежки психични разстройства, много европейци все още нямат достъп
до оптимални грижи за психичното здраве [1, 2]. Няколко десетилетия с извършени изследвания показаха, че психичните
разстройства са лечими, но все още продължават да налагат
предотвратими увреждания в личната и социална роля, която
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функционира върху значителен брой хора [3, 4]; много от тях
живеят в страни с ниски и средни доходи (LMIC) или са в ущърб на здравето и/или социално-икономическите ситуации в
страните с високи доходи [5]. Достъпът до подходящо лечение и подкрепа е от съществено значение, за да се гарантира,
че хората с проблеми, свързани с психичното здраве, водят
пълноценен живот [6]. Известно е, че широкообхватните услуги за психично здраве, основани на общността, включително
медицинска, психологическа и социална подкрепа, водят до
подобряване на резултатите за клиентите (повишено качество на живот, повишено спазване на лечението), резултатите от
услугите (подобрен достъп до услуги) и социалните резултати
(намалена стигма, жилищна стабилност, професионална рехабилитация) [1, 7–9]. Изследванията показват, че хората с тежки
психични разстройства предпочитат услугите, предоставяни в собствената им предпочитана среда, за да поддържат
взаимоотношения и заетост. В резултат на това се улеснява
личното и социалното възстановяване, когато се предоставя
подкрепа в рамките на всеобхватна мрежа, основана около
общността на индивида [12, 13]. Когато потребителите на услуги са запитани за техните предпочитания за грижи, много
от тях посочват, че се нуждаят от повече ориентирани към
възстановяването услуги, налични в техните общности. Други проучвания показват, че клиентите имат по-малко отрицателни симптоми, засилен социален капитал и по-голямо
удовлетворение от живота, когато процесът на деинституционализация се управлява добре със силна мрежа от услуги в
общността за подпомагане на прехода от болница към общност [10–13]. Тези констатации доведоха до разработването
и прилагането на мултидисциплинарни екипи за психично
здраве на база общност, които могат да осигурят интегрирано
психично здравеопазване и социална подкрепа в общността.
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В страните по света бяха направени значителни стъпки за реформиране на системите за психично здраве, особено в област та на развитието на политиките и ус лугите,
преориентация от институционалната грижа към ус луги в
общност та [14–16]. Фокусът на тези реформи бе върху реформирането на регулаторната и политическата рамка, както и върху развитието на ус лугите, особено в центровете и
екипите за психично здраве на база общност. Последното
е придру жено от програми за изграж дане на капацитет,
обикновено включващи обучение, надзор и одит като стратегии за изпълнение [14, 16–20]. Относително, съществуват
ограничени познания и примери за широкомащабни национални реформи на ус лугите за психично здраве в Централна и Източна Европа, които са претърпели редица реформи,
които се оказаха трудни за изпълнение в действителност та
и/или продължително прилагане на нов модел за обс лужване [21].

Цел и задачи
Общата цел на Recover-E е да допринесе за въвеж дането на модел за предоставянето на услуги, основани на
общност та, в пет места за внедряване в страните с ниски и
средни доходи и уязвимо население в страните с високи доходи в Европа, за да се подобри нивото на функциониране,
качество на живот и резултатите от психичното здраве за
хора с тежко и трайни психични разстройства (шизофрения,
биполярно разстройство, депресия).
Специфичните задачи на проек та RECOVER-E са:
• Проек тиране, внедряване и оценка на ориентираната към възстановяване грижа за хората с тежки психични заболявания в общност та, чрез разпознаване
на значението на експерименталните знания чрез

Интервенция
Интервенцията се съсредоточава върху променящите се системи за психично здраве, за да може да се осигури
обслужване за психичното здраве в общност та за клиенти
с тежки психични разстройства. Това ще бъде постигнато
чрез разработването и внедряването на мултидисциплинарни екипи за психично здраве на база общност (CMHT)
във всяка от площадките за внедряване, състоящи се наймалко от една медицинска сестра, психиатър, психолог, социален работник и партньор-връстник (лице с преживяно
тежко психично заболяване). Тези общностни екипи за пси-

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

317

включване на експерти от опит като членове на общностните екипи за психично здраве;
• Идентифициране на интервенционните и програмните елементи, как то и контекстуалните фак тори,
които засилват устойчивото прилагане на общностно психично здравеопазване за хора с тежки психични заболявания;
• Създаване на партньорство за изграж дане на капацитет меж ду равнопоставени партньори в психичното здраве на общност та чрез свързване на европейски експертен панел с ключови заинтересовани
страни в пет места на изпълнение (създатели на политики, мениджъри на услуги, доставчици на услуги,
потребители и полагащи грижи) за доставянето на
услуги за хора с тежки психични разстройства;
• Разработване на базирани на доказателства протоколи за пътеките и лечението и преминаването към
вземащите решения местни и регионални органи за
по-нататъшното прилагане и пропорционално увеличаване след края на проекта.
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хично здраве са част от основан на доказателства модел за
предоставяне на услуги, който предоставя гъвкави и агресивни общностни екипи за психично здраве, предоставящи
интегрирани услуги на хора с тежки психични заболявания,
за да постигнат струк турно своите цели за възстановяване,
как то и навременна и подходяща грижа в случай на криза.
Интервенцията за доставка на услуги е вдъхновена от
холандската версия за асертивно лечение на ниво общност,
гъвкава асертивна общностна терапия. Мултидисциплинарният екип на гъвкавата асертивна общностна терапия работи в определена обхваната област за всички хора с тежки
психични заболявания и може да работи по два различни
начина:
• Управление на отделен случай от член на екипа. Други дисциплини могат да бъдат включени въз основа
на нуж дите на пациента.
• Интензивна екипна грижа на базата на асертивно лечение на ниво общност, която включва клиенти, които имат контакт с няколко членове на екипа; тези
клиенти са вписани в борда на общност та за лечение и екипът ги обсъж да ежедневно, за да реши коя
форма на грижи трябва да бъде предоставена и от
кои членове на екипа.
За повечето клиенти индивидуалният надзор [1] е
достатъчен. Въпреки това, ако психозата, тежката депресия
или биполярното разстройство се възобновят (или заплашват да се появят отново), ако хоспитализацията е предстояща или ако дадено лице се нуж дае от допълнителна грижа
по някаква друга причина, грижите се засилват [2]. Това е
променлива група от 10–20% от клиентите в общия брой на
случая на екипа. За тези клиенти екипът осигурява екипна
грижа в съответствие с принципа за асертивно лечение на
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ниво общност на „споделен казус“. Това означава, че всички членове на екипа са били информирани за клиента и че
той или тя се наблюдават и съветват от няколко работници
по обслужването в екипа. В резултат на това клиентът може
да получава грижи всеки ден или дори няколко пъти на ден.
За да се осигури добра координация на дейностите на
работещите в сферата на грижите, има ежедневни срещи
за обсъж дане на клиентите от съответен Борд на общността за лечение. Ако индивидуалният надзор не е достатъчен
и е необходима по-интензивна грижа, името на клиента се
включва в списъка на Борда по време на срещата на екипа.
Клиентите на този форум се обсъж дат всеки ден. Отчасти тази група може да бъде призната като групата по модела на
Stein and Test за асертивно лечение на ниво общност (фокусирана върху най-уязвимите 20% от хората с тежки психични заболявания). Тази група се състои от висок процент на
хора с психотични разстройства, обикновено комбинирани
с проблеми със зависимост та (двойна диагноза). Много от
тях са били в болница (понякога за дълго време) и са били
хванати в „синдрома на въртящата се врата“ меж ду болницата и общността.
Координиращата работа и съгласуваност та на екипите
за психично здраве на ниво общност във връзка с услугите
за първична грижа и специализирани грижи ще бъде определена чрез пътеки за полагане на грижи във всяко място
за внедряване. Ще бъдат определени конкретни протоколи
за лечение, съобразени с фак тите (фармакологични, психологични, психиатрични), за да се предоставят грижи за психичното здраве от страна на CMHT. Проек тът избра основен
набор от базирани на доказателства интервенции за хора с
тежки психични разстройства, които ще бъдат доставени от
общностните екипи за психично здраве. Тези интервенции
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включват: семейни интервенции като семейно мотивирано
интервюиране, индивидуално мотивационно интервюиране
и когнитивни поведенчески интервенции.
Тъй като работата на пет те обек та за изследване започват последователно във времето, уроците, извлечени от
по-ранните места, ще бъдат приложени в обек тите, които започват по-късно дейност та си.
В България проек тът се изпълнява от Националния
център по обществено здраве и анализи (изследователска
част) и Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“. Бяха оформени два мобилни екипа с четиринадесет професионалисти (четирима от тях „експерти от опит“),
включени в интервенцията са 100 пациента, също толкова и
в контролната група.
Беше направена оценка на нуж дите, изготвен план за
действие и проведен политически диалог със заинтересованите страни.
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ИЗМЕРЕНИЯ НА ЗДРАВЕТО И ГРИЖАТА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ
ХОРА – СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ДИСКУРСИ
Десислава Ванкова
Резюме: Въведение: Социалната медицина свързва, а често обединява и „помирява“ клиничната прак тика, профилак тиката и немедицинската грижа за уязвимите обществени групи, каквито са възрастните хора. Тя под хож да към здравето холистично, отчитайки
влиянието на всички детерминанти – поведенчески, биологични,
социални, екологични, етични, правни, системни (организация на
лечението и рехабилитацията, финансиране, здравни политики).
Цел на настоящата статия е да се представят социалномедицинските под ходи към здравето и грижата за възрастните хора, като се
диску тират възможните изс ледователски гледни точки и се обобщят устойчивите здравно-промотивни стратегии. Приложени са
следните методи: историографски метод, литературен научен анализ и метод на систематизиране на информацията.
Изложение: В медико-социалните изс ледвания разграничаваме две
взаимнодопълващи се изс ледователски направления, занимаващи
се с демографското, популационно стареене и с индивидуалното
повъзрастяване (нормално, оптимално и патологично). Дори при
отсъствието на сериозно заболяване има значителни разлики във
функционирането сред хората над 65-годишна възраст. Здравето и грижата за възрастните хора се разглеж дат в три дискурса: 1)
интегративни под ходи към здравето и старост та; 2) промоцията на
здраве като необходимата среда за ак тивния живот на възрастните
хора; 3) качество на живот, свързано със здравето при възрастните
хора, и хуманистични ценности в обществото.
Зак лючение: Социалната медицина притежава потенциала да предостави устойчиви стратегии за справяне с житейските, здравословни и социални предизвикателства, свързани с демографското
и индивидуално стареене чрез идентифициране на комплексните
проблеми, които често остават извън фокуса на монопарадигмалните биомедицински под ходи. Преоткрива се ролята на хората над

Ключови думи: социална медицина, интегративно здраве, стареене и
грижа, интегративна наука.

„Старостта води със себе си много възможности
за позитивна промяна и продуктивно функциониране
и не би трябвало да се бърка с болест.“
Цицерон (106–43 пр. н. е.),
„За приятелството и за старостта“

1. Въведение
Социалната медицина свързва клиничната практика и
немедицинската грижа за уязвимите обществени групи, каквито са възрастните хора. Нещо повече, тя често обединява
и „помирява“ исторически формиралата се „схизма“ между
терапевтичните и профилактичните методи в медицината
(Freymann 1975). Социалната медицина подхожда към здравето холистично, отчитайки влиянието на всички детерминанти – поведенчески, биологични, социални, екологични,
етични, правни, състояние на общественото здравеопазване
(лечение, рехабилитация, здравна политика). През погледа на
хуманен лекар се представят социалномедицинските дискурси към „значимите други“ (significant others) – възрастните хора над 65-годишна възраст (Гончарова, 2017; Гончарова, 2019).
Цел на настоящата статия е да се представят социалномедицинските подходи към здравето и грижата за възрастните
хора, като се обобщят устойчивите бъдещи стратегии в международен и национален контекст. Приложени са следните
методи: историографски метод, литературен научен анализ
и метод на систематизиране на информацията.
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65 години като социален капитал, национален експертен и културен
ресурс.

326

2. Социалната медицина като
интегративна наука и практика
По своята същност социалната медицина е интегративна наука и прак тика, чийто предмет е общественото здраве
като сложен системен феномен. Още през XIX век лорд Уинслоу дава дефиниция на общественото здраве (Winslow 1920),
която през 1952 г. е адаптирана от Световната здравна организация (СЗО) и гласи: „Общественото здраве обхваща
всички подходи, свързани с предотвратяване на болестите
(preventing disease), удължаване на живота (prolonging life)
и насърчаване на човешкото здраве (promoting health) чрез
организирани усилия и информиран избор на общество, обществени и частни организации, и на отделните общности
и граж дани“ (Brockington 1975). Социалната медицина като предк линична специалност приема и развива именно
тези холистични подходи (трите П-та: превенция, продължаване на живота и промоция) към здравето като „състояние на пълно физическо, психическо, социално и ду ховно
благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг“
(WHO 1947, WHO 2005, Marmot 2005).
В медико-социалните изследвания разграничаваме две отделни и взаимнодопълващи се изследователски
направления, занимаващи се с демографското, популационно стареене и с индивидуалното повъзрастяване. Могат
да бъдат разграничени три типа индивидуално остаряване – нормално, оптимално и патологично остаряване.
Нормалното остаряване е най-естественият биологичен
процес. Оптималното остаряване се осигурява от допълнителни социални, здравни и други условия, улесняващи
възрастните. Патологичното остаряване се харак теризира с
наличие на болест и нуж да от постоянни медицински грижи. Дори и при отсъствието на сериозно заболяване, сред

2.1. Интегративни подходи към
здравето и старостта
Участници сме в „третия преход“, последвал политическия и икономически преходи в страните от Източна
Европа: това е демографският преход. През 2025 г. повече от един българин на всеки пет ще бъде над 65-годишна
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възрастните хора съществува здравна хетерогенност
(Lafortune et al. 2009, Liu 2014), която се дължи на значителни различия в биологичното и социално функциониране.
Възрастовата дискриминация в здравеопазването също допринася за неравностойното третиране (пряко или
косвено) на базата на напредване във възраст та (Ray et al.
2006). Във връзка с развитието на всички тези медико-социални изследователски направления, термините, често свързани със стареенето като „инвалид“, „недееспособност“,
„трайна и временна нетрудоспособност“, „инвалидност“,
преминават през еволюционно биоетично развитие (Ивков
2020, Манчева 2018). Появяват се и нови термини, концепции
като „ак тивно стареене“ или „ак тивен живот на възрастните хора“ (WHO 2002). Вече се проследяват социални индикатори като благополучие и качество на живот, свързано със
здравето при възрастните хора или „при хората на различна
възраст“ (ESS 2008, ЕЗИ 2019).
Фокусът на настоящото проучване е върху възможностите за ак тивно и позитивно стареене, затова холистичното здраве и грижата за възрастните хора ще бъдат
разгледани в три дискурса: 1) интегративни подходи към
здравето и старост та; 2) промоцията на здраве като необходимата среда за ак тивен живот на възрастните хора; 3)
качество на живот, свързано със здравето при възрастните
хора. Хуманистични ценности в обществото.
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възраст, докато през 1990 г. хората от тази възрастова група
са били само 13% от общото население на страната (World
Bank 2007). Тези демографски тенденции изискват комплексни и икономически ефек тивни, т.е. интегративни подходи
към здравето на най-бързо растящата социална група в обществото – възрастните хора, в подкрепа на ак тивното пълноценно остаряване. Нещо повече, социалните политики,
част от които са и здравните политики, е нужно да осигуряват рационално участие в пазара на труда на хората над 65
години, при добре съхранени работоспособност и здравословно състояние.
Очаква се обаче съществуващата здравна система у
нас да изпитва все по-сериозни финансови трудности при
посрещането на нарастващите хронични проблеми, които
да произтичат от увеличаването на продължителност та на
живота и застаряването на населението. Здравеопазването
трябва да се адаптира в посока на посрещане на нуж дите
на увеличаващото се възрастно население: освен спешна и
болнична помощ, от огромно значение е добре развитата
първична медицинска помощ, осигуряване на дългосрочни грижи за долекуване, рехабилитация и палиативна грижа. Неинфекциозните хронични заболявания стават водеща
причина за инвалидизация. Те натоварват икономически
възрастния човек, неговото семейство и здравната система,
а много от тях са предотвратими или могат да бъдат отложени във времето. На прак тика, профилак тиката на хроничните заболявания в по-късна възраст трябва да започне още в
периода на ранното детско развитие (Вълчева 2020), в училище (Бончева 2018) и да продължи през целия живот.
Приоритетно е мястото, което трябва да бъде отделено на промоцията на здраве и на изпреварващите мерки,
включващи здравно образование и насърчаване на здра-

2.2. Промоция на здраве и активно стареене
Промоцията на здраве е необходимата среда за ак тивния живот на възрастните хора. Това е единствената здравна стратегия, която свързва хората с окръжаващия свят,
синтезирайки в себе си персоналния избор и социалната отговорност по отношение на здравето, за по-здраво бъдеще.
„Промоция на здраве“ е генеричен термин, който включва в
себе си всички дейности, които целят протекция, превенция
и промоция на здраве (De Leeuw 1989). Тя е обединяваща
концепция на всички дейности и интервенции, които са създадени, за да подобряват индивидуалното и общественото
здраве (Huff & Kline, 1999), включващи необходимите изпре-
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вословно поведение (начин на хранене, двигателна ак тивност, спиране на тютюнопушенето и други). Влошеното
здраве, вредните обществени и поведенчески стереотипи и
пречките за социално включване маргинализират възрастните, подкопават приноса им за общност та и увеличават
обществените разходи, свързани със стареенето. Инвестирайки в здравето, обществото намалява тежест та от хроничните болести, предпазва от социална изолация, като запазва продук тивност та и независимост та на възрастните хора.
Смисълът на промоцията на здравето и профилак тиката на
заболяванията е да се започва в много по-ранна възраст, като по този начин се влияе на поведенческите детерминанти
на здравето и се засилва персоналната отговорност за здравето. Инвестирането в здравната профилак тика и промоция
е интегративен подход за поддържане ролята на възрастните хора като ценен ресурс в обществото. Старост та не е
„далечна дестинация“, а естествен процес и промоцията на
здраве дава възможност на хората да влияят на здравето си
и да го подобряват.

330

варващи мерки за превенция на нарастващия болестен товар от хронични заболявания. Сред тях сериозно място заемат „четирите гиганта на гериатрията“1 (UN 2002), а именно:
деменция и паметови нарушения, инконтиненция, депресия
и проблеми с придвижването, как то и някои инфекциозни
заболявания (в момента Ковид-19) и травми.
Например по света около петдесет милиона души живеят с деменция, тежко инвалидизиращо състояние, засягащо
основно хората в по-късна възраст. Очаква се този брой да
нарасне на 152 милиона до 2050 г., като ще се увеличи особено в страните с ниски и средни доходи, като България. През
2017 г. Комисията за изследвания на деменцията и свързаните с нея профилак тика, интервенция и грижа към престижното научно издание Lancet2 идентифицира допълнителни
рискови фак тори за развитие на деменция, които могат да
бъдат модифицирани от 9 на 12 фак тора. Към посочените
първоначално 9 (недостатъчно начално образование, в средата на живота – загуба на слу ха, високо кръвно налягане,
наднормено тегло; в по-късна възраст – депресия, социална изолация, тютюнопушене, диабет, ниска физическа активност) се включват наранявания на главата и прекомерна
консумация на алкохол в по-ранна възраст и излагане на замърсяване на възду ха в по-късна възраст. Четиридесет процента от случаите на деменция могат да бъдат предотвратени или отложени във времето чрез превантивно повлияване
на тези 12 фак тора. В ак туална публикация на Комисията за
2020 г. се призовават държавите и граж даните да вземат из1
Гериатричната медицина или гериатрия изучава общобиологичните, медицинските, медикосоциалните аспек ти на стареенето и на съвременните клинични под ходи
в лечението на старите хора. В отговор на нарастващата потребност от компетентна
подготовка на лекарите при лечение на лица в напреднала и старческа възраст от
2001 г. бе възстановена медицинската клинична специалност (срок на обучение 4 години) в България.
2
The 2017 Lancet Commission on dementia, prevention, intervention and care.
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преварващи мерки за промяна на рисковите фак тори за деменция – от здравно-социални политики до промени в начина на живот (Livingston et al. 2020).
От друга страна, напредналата хронологична възраст
не винаги е маркер за патологични физиологични и функционални промени. Съществуват огромни разлики в здравния
статус меж ду възрастните връстници и това трябва да се
има предвид при планирането и провеж дането на здравнопромотивни интервенции. Едни от най-надеж дните източници на данни за здравния статус на населението и конкретно на възрастните хора са лонгитюдиналните популационни
социологически и епидемиологични проучвания. Сред тях с
най-голяма информативна стойност и възможност за сравнителен анализ са проучванията със свободен достъп за Европа, като: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(SHARE) и English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), за САЩ:
US Health and Retirement Study (HRS).
SHARE е проспек тивно проучване, финансирано от
Европейската комисия, което събира данни за здравето,
социално-икономическите харак теристики, поведенческите детерминанти, процесите на стареене и пенсиониране
на европейските граж дани от 28 държави и Израел (Axel
Börsch-Supan et al. 2013; SHARE 2020). От 2004 г. до днес са
проведени 380 000 дълбочинни интервюта със 140 000 човека на възраст 50 или повече години от държавите, участващи в различните етапи на проучването. SHARE допринася и
за изследване на социалното, здравното и икономическото
въздействие на Ковид-19 сред възрастните хора. През юни
2020 г. SHARE възобнови теренната работа, чрез телефонни
интервюта, като в осмата вълна на проучването (Wave 8) е
включен и специален въпросник „SHARE COVID-19“. Данните,
събрани с този въпросник, ще позволят да се изследва за-

332

дълбочено как уязвимата група на възрастните хора се справя със здравното и социално-икономическото въздействие
на корона вируса.
Английското лонгитюдинално изследване на стареенето (ELSA) е уникален и богат ресурс от информация за динамиката на здравните, социалните и икономическите условия на населението в Англия на възраст 50 и повече години.
Оригиналната извадка е взета от домакинства, които преди
това са отговорили на английското здравно проучване (HSE)
меж ду 1998 и 2001 г. Основната теренна работа започва през
март, 2002 г., следват девет „вълни“ до момента.
Продължаващото изследване на здравето и животът в
пенсионна възраст пенсионирането (HRS) на Мичиганския
университет изследва представителна извадка от приблизително 20 000 души в САЩ. HRS e подкрепено от Националния
институт за стареене (NIA) и Администрацията за социална сигурност на САЩ. Чрез своите уникални дълбочинни интервюта
HRS предоставя безценни интегративни данни, които изследователите могат да използват, за да отговорят на важни въпроси
относно предизвикателствата и възможностите, свързани с демографското и индивидуалното стареене. Добавена стойност
за ELSA и HRS е осигуряването на данни, свързани с наличието
на биомаркери, например на HbA1c, за голяма част от изследваната популация (Sonnega et al. 2013). Тези лонгитюдинални
проучвания улавят промените във времето на поведението,
което е много важна част от интегративните здравни анализи. В тази посока са много полезни и данните, събирани от кохортните проучвания, като например Европейското проспективно проучване за рака (European Prospective Investigation of
Cancer – EPIC-Norfolk) (Hayat et al. 2014).
Друг интересен източник на здравна информация, която позволява проследяване и сравнителен анализ, е Евро-

2.3. Качество на живот, свързано със здравето
и с възрастта. Ценности в обществото
Идеята за „качество на живот при възрастните хора“
има философски корени. Още Цицерон (106–43 пр. н. е.) защитава тезата, че старост та съдържа много възможности за
позитивна промяна и продук тивно функциониране, и не би
трябвало да се бърка с болест (Цицерон 2001). В нашето съвремие „качество на живот“ е модерна тема, която в здравеопазването отразява интегративните подходи към здравето.
Шейлък въвеж да обобщаващия термин „качествена революция в здравеопазването“ (quality revolution in healthcare,
Schalock 1994), подчертавайки обществен интерес към: 1)
фармакоикономическата оценка на ефек тивност та при разнообразните здравни услуги. Обществените нагласи се променят – вече е ясно, че научният, медицинският и технологичният напредък не са достатъчни, за да подобрят здравето
на хората. Подобряване на здравето на нивото на индивида,
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пейското проучване за качеството на живота (EQLS), финансирано от Eurofound. EQLS осигурява данни за условията на
живот и социалното положение на хората и изследва въпроси, свързани със субек тивното здраве и благополучие на
европейските граж дани. От септември 2016 до март 2017 г.
Eurofound проведе четвъртото си проучване. EQLS-2016 интервюира близо 37 000 души в 33 държави – 28-те държавичленки и 5 страни-кандидатки (Албания, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция) (Eurofound 2020). Събрани
са данни, които дават възможност за уникален „поглед отвътре“ в три направления: качество на живот, качество на
обществото, качество на публичните услуги, включително и
дългосрочни грижи за възрастните хора и тяхното качество
на живот.
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на общност та и на семейството се постига чрез интегрирането на конвенционални и неконвенционални медицински
услуги със социалната рехабилитация и с психологическата
подкрепа; 2) интерес към качеството на резултатите, произтичащи от различни терапевтични и здравно-промотивни интервенции; и 3) интерес към личния избор и оценка
на това какво е здраве и благополучие за отделния човек.
Интерес, който е тясно свързан с движенията за граж дански
права, правата на пациентите и правата на различни уязвими групи, каквато са възрастните хора.
Според Леман качеството на живот включва три компонента: усещане за благополучие (sense of well-being),
функционално състояние (functional status) и достъп до ресурси и възможности (access to resources and opportunities)
(Lehman 1995). Разполагаме с поне три основни теоретични рамки на оценяване на качеството на живот в клинични
или популационни проучвания: 1) общо „качество на живот“,
подходящо за хронично болни пациенти; 2) „качество на живот“ за конкретно заболяване (disease-specific quality of life);
и 3) качество на живот, свързано със здравето. Изборът на
теоретична рамка зависи от целите на конкретното проучване. Следователно няма консенсус за обхвата на територията „качество на живот“ в здравеопазването. Още повече,
че значението на здравето и неговата субек тивна оценка се
променя по време на жизнения цикъл (Faden, German 1994),
затова често се разработват оценъчни въпросници, които
специфично целят възрастните хора, като уязвима група от
населението.
Съществуват два основни типа въпросници за оценка
на качеството на живот: генерични (generic) и специфични
за дадено заболяване (disease-specific) въпросници. Генеричните въпросници или инструментите са създадени да
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измерват здравето като холистична концепция, с или без
наличието на едно или повече заболявания. Във въпросниците, чиято таргетна група са възрастните хора, има дименсии, свързани с функционалните, психологични и социални
харак теристики на хората над 65 години. Дизайнът на тези
въпросници е направен така, че да не се налага промяна при
приложението за различните заболявания или при оценка
на нуж дите и успеваемост та на здравнопромотивни проекти (Coons et al. 2000]). От друга страна, инструменти, които
са създадени конкретно за дадено заболяване, са по-чувствителни за специфичните въздействия на болестта. При възрастните хора това са въпросници за оценка на качеството
на живот, свързано с хронични заболявания, засягащи централната нервна система, сърдечно-съдовата системи и други (Silberfeld et al. 2002). Разбира се, инструменти за проучвания на популационно качество на живот, които включват
дименсии, специфични за дадена общностна група, също биха били по-чувствителни. Прилагането обаче на генеричен
въпросник улеснява подхода към полиморбидни пациенти,
намалява административната тежест при големи национални или меж дународни популационни мониторингови проучвания.
Някои от най-използваните генерични инструменти
при здравнопромотивни проек ти, свързани с възрастното население, са: SF-36; EQ-5D Questionnaire, Quality of Wellbeing Scale (QWB), Goteborg Quality of Life Instrument (GQL).
Специално разработените за възрастното население са:
Geriatric Postal Screening Survey (GPSS); Geriatric Quality of
Life Questionnaire (GQLQ), Quality of Life Profile-Senior Version:
QOLPSV и други. Като научно-приложна област „качеството
на живот“ разполага с богат инструментариум за оценка на
субек тивното здраве, който непрекъснато се обогатява. Ед-
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на от причините за постоянното създаване на нови инструменти е нуж дата от адаптиране на оценъчния въпросник към
специфичната културна и ценностна система на конкретната човешка общност. Качеството на живот е всеобхватна
концепция, комплексно влияеща се от индивидуалното физическо здраве, от психологично състояние, от персоналните вярвания и ценности, от социални контак ти и връзки на
индивида с околната среда (WHOQOL Group 1995: 1405).
Изследвания в област та на медицината и клиничната
психология доказват, че когато възрастните хора се чувстват обичани и подкрепяни, те оценяват по-високо своето
качество на живот, свързано със здравето (House et al. 1988;
Cacioppo, Patrick 2009). Обществата, в които уважението и
грижата за възрастните е социална ценност, имат бъдеще.
Българското общество е наследник на патриархални традиции, и макар че схоластичното им следване е невъзможно и
ненужно, то добродетели като уважение и грижа за възрастните, съчувствие, справедливост, чувство за общност, трябва да останат, за да бъдат основата на ценностната система
на българина в обединена Европа. Това обаче е трудна социална и персонална задача, като се отчитат фак тите от последните 30 години. Българинът се възпитава и живее в стрес,
а това създава хора с вечно чувство, че нещо не е наред,
включително и в здравословно отношение. Връзката меж ду
тревожност и чувство за лошо здраве е статистически доказана (вж. Hofstede 2001: 191). Това има или няма проблем
и доколко го има често е въпрос на възприятие, а много от
усещанията и нагласите, свързани със стреса, се усилват с
възраст та (Минков 2002).
От друга страна, у нас все още повечето възрастни хора
предпочитат да останат в домовете си, а не да прекарат последните години от своя живот в старчески домове. Този под-

3
Терминът „синдемия“ (syndemic, synergistic epidemic) е създаден през 90-те години
на миналия век от медицинската антроположка Мерил Сингър (Singer 1996) и включва: 1) две (и повече) заболявания или състояния, които взаимодействат в рамките
на определена популация; 2) културният контекст и социалните фак тори, създаващи
ус ловията за взаимодействие, което от своя страна, 3) води до неблагоприятни биологични, социални, или поведенчески резултати, увеличавайки глобалната тежест от
тези заболявания за засегнатите уязвими популации (каквито са възрастните хора).
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ход, много близък до българската културна традиция е част
от здравнопромотивните стратегии за справяне със синдемията3 Ковид-19. Центърът за контрол на болестите на САЩ
дори дефинира и препоръчва „остаряване в дома“ (aging in
place) като безопасно, независимо и комфортно живеене
в добро качество на живот (Harvard Medical School 2020).
В контекста на Ковид-19 може да се каже, че социалната солидарност намери бързо своя път в българското общество
и много адекватно се реагира на пандемията и свързаната
с това уязвимост на възрастните хора, с пренасочване на
средства към хората над 65 години и към хората с увреж дания (EC 2020). Още от началото на първата вълна на Ковид-19
синдемията (март, 2020 г.) общините в България бе дадена
възможност да се подават проек тни предложения за патронажна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреж дания и хора в риск. Всичко това е
пример за социални и здравни политики, които пазят своите корени в традиционната българска култура, хармонично
съчетаваща се с европейските ценности като солидарност,
равенство и справедливост.
Положителна здравнопромотивна форма на подкрепа
за възрастните хора е и приетата Нацинална стратегия за активен живот на възрастните хора (2019–2030). Приемането и
разбирането на старите хора; споделянето и общуването с
нашите родители, учители, ментори; моралната и материална взаимна подкрепа меж ду поколенията; грижата за здравето на по-възрастните от нас – това са част от добродетели-
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те и ценностите, които ще осигурят устойчивост на цялото
ни общество в условията на демографски и икономически
предизвикателства.

3. Заключение
Социалната медицина притежава потенциала да предостави устойчиви стратегии за справяне с житейските и
социалните кризи, свързани с демографското стареене чрез
идентифициране на комплексните проблеми, които често
остават извън фокуса на монопарадигмалните биомедицински подходи. Още повече, че грижата за хората в напреднала
възраст протича често „зад кулисите“ на публичност та (Карамелска 2019). Развитието на здравеопазването на XXI век
и конкретно на здравнопромотивните стратегии, свързани с
демографското застаряване, има своите четири измерения:
1) Промоция на здраве чрез потенциране на здравословно
поведение във всяка възраст, с цел профилак тика и отлагане
на появата на заболяване; 2) Намаляване на последствията
от хроничните болести чрез ранна диагностика и качествени здравни грижи – първична помощ, дългосрочни здравни
грижи и палиативни грижи. Осигуряване на достъп до адекватна медикаментозна терапия. Развитие на елек тронното
здравеопазване в полза на възрастните хора; 3) Създаване
на достъпна околна среда, която подобрява здравето и социалната реализация на възрастните хора; 4) Преоткриване
ролята на хората над 65 години като социален капитал – синергия меж ду националните традиции и европейските ценности, с цел ефек тивно участието на възрастните в живота
на общност та. В контекста на общественото здравеопазване
е важно преодоляването на стигмата, че възрастните хора
са само тежест за обществото, защото техните потенциал,
експертиза и мъдрост са полезни за всички. Развитието на
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нови здравно-осигурителни и социални модели, които да са
адаптирани към бъдещите нуж ди на застаряващото общество, са залог за устойчивост. Става ясно, че интегративните
подходи и отварянето на изкуствено поставените граници
меж ду медицинската наука и другите хуманитарни и природни науки са единствените възможни социално значими
решения. Преосмисля се концепцията „интегративна наука“ като водеща идея за новата епоха (Perušić 2017). В тази
връзка социалната медицина е не само обединяваща област
вътре в област та на медицина, но тя е и мост, който свързва
медицината с другите природни науки, технологиите и хуманитаристиката.
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КРИЗИ В ОБЩУВАНЕТО С ВЪЗРАСТНИ ХОРА
В НАПРЕДНАЛА ДЕМЕНЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ – ПСИХОАНАЛИТИЧНИ
И ФЕНОМЕНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
Боряна Бунджулова
Резюме: В настоящата статия се прави опит, чрез феноменологичния
и психоаналитичния инструментариум, как то и чрез метода валидизация и неговите прак тически приложими техники, да се очертаят и
разберат спецификите на радикалните различия в жизнените светове на деменцията и „нормалност та“. Прави се опит да се проникне
в „дълбинните“ преживявания на възрастния човек с деменция, намиращи проява от гледна точка на „нормалните“ хора в „безсмис лени“, „налудни“ халюцинаторни преживявания, действия, движения
и пр. Тези халюцинации, действия, движения, употреби на предмети
се възприемат тук като израз на необходимост та от преработване и удовлетворяване на „скрити“ потребности, импулси, желания,
защото деменцията заличава рационалния, но не и несъзнавания
Аз. Погледнато от този ъгъл „безсмис леното“ поведение придобива
„смисъл“ „тук“ и „сега“ за самия човек с деменция, по особен начин, в
едно субек тивно, но нерефлексивно измерение и за неговите близки, като специфична форма на съ-конституиране на този „смисъл“,
на преинтерпретация, рационализация и „нормализация“ на възникващите кризи.
Ключови думи: жизнен свят на деменцията, жизнен свят на „нормалност та“, несъзнаван Аз, принцип на удоволствието, валидизация,
нефиксиран „скрит“ смисъл

Как да постъпя, когато майка ми, баба ми / баща ми, дядо ми се държи „неадекватно“, изгубил/а е ума си, сякаш е полудял/а? Когато ме обвинява и ругае? Когато непрекъснато
иска да си отиде у дома, а си е вкъщи или когато многократ-

1
Опитвам се съвсем сбито и огрубено да предам питанията, главоблъсканията и
напрежението в преживяванията на близки, които са ми правили впечатление по
време на включеното ми наблюдение в група по взаимопомощ на хора, грижещи се
за свои роднини с деменция.
2
Към днешна дата (декември 2020) обаче връзката деменция – социални среди
придобива нови ак туални и значими измерения заради ус ловията на живот с корона вирус и ситуация на извънредна обстановка. Несъмнено възникналата мащабна
здравна криза и ефек тите от пос ледвалите нейни политически, икономически и социални измерения значително влияят на отк лючването, развитието на заболяването
и качеството на грижите по него. Това предполага нов поглед върху проблематиката и нова теренна работа, в която да се изс ледват и сравнят различните конкретни
„профили“ на семейства, изправени пред предизвикателствата на деменцията в условията на пандемия, изолация и все по-нарастваща безработица.
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но повтаря една и съща история от неговото/нейното минало? Когато задава хиляди пъти един и същи въпрос, при
положение, че току-що съм му/ú дал/а отговор? Когато крещи „Помощ!“ или редовно вижда някакви хора в стаята си?
Когато ме мисли за нейна/негова стара приятелка или колежка? Или когато вече не говори, а само извършва повтарящи се движения, които аз не мога да разбера? Същевременно
(макар и с времето все по-рядко), като че ли се съвзема и за
кратко пак е същият/същата, както преди. В други случаи
пък пред други хора сякаш се мобилизира и се питам, какъв е
този театър, който разиграва? Ядосвам се и аз, нагрубявам
я/го, а после изпитвам угризения на съвестта…1 Близките
на хора с деменция често са поставени в подобни ситуации,
в които се чувстват безпомощни, трудно биха могли да запазят самообладание, да приемат равнодушно и безкритично
поведението и действията на тези, за които се грижат. Могат
ли и как да бъдат преодолени тези кризи?2
В настоящата статия ще експериментирам, ще се опитам да щрихирам, без претенции за изчерпателност, жизненосветовите специфики на деменцията и „нормалност та“ и
да (не) приложа някои психоаналитични идеи по отношение
на проблема за общуването меж ду двата свята (трудности-
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те, пред които са изправени близките във всекидневните
отношения и взаимодействия със своите роднини с деменция), ще се позова и на конкретни прак тически техники като
евентуална възможност за преодоляване на възникващите
кризи.
Основното допускане тук е, че зад ирационалното и
„неадекватно“ поведение на човека с деменция може да се
реконструира или по-скоро съ-конституира някакъв несубстанциален, нефиксиран „скрит“ смисъл, който се променя и
е обвързан с необходимост та от преработване на ак туални
потребности и желания3. При това, вторичната „рационализация“ на този смисъл е резултат от „нормализиращата“ работа на близкото обкръжение (а не собствено постижение
на мъжа/жената с деменция) – един вид тяхна „нормализираща“ так тика, чрез която се стремят да „помогнат“ на самите себе си и косвено на човека с деменция. Целта ми е да
открия с помощта на феноменологичния, психоаналитичния
3
Психоаналитичното допускане за „смисъл“ на душевните процеси е принципно различно от въпроса за „смисъла“ във феноменологичните контексти. Ако при
Шютц – вж. Шютц 2010 – смисълът е отчетливо обособено преживяване, резултат от
рефлексивното обръщане на погледа срещу потока на траене, то Фройд говори за
латентни мис ли, за „смисъл“ на несъзнаваното. Той допуска „смисъл“ по отношение
на невротичните симптоми, при „грешките“ и сънищата, който не е „нищо повече от
целта, на която той слу жи и от мястото му в поредица психически ак тове. В повечето от нашите изс ледвания думата 'смисъл’ може да се замени с 'цел’, 'тенденция’“
(вж. Фройд 1900: 73). Фройд отбелязва още и, че „'накъде’, тенденцията на симптома,
винаги е ендопсихичен процес, който може да е бил някога съзнаван, но не по-малко възможно е никога да не е бил, открай време да се таи в несъзнаваното“, пак там:
279. При Шютц смисълът е времеви проблем. Докато при Фройд несъзнаваното се
харак теризира с атемпоралност. Но тук трябва да се отбележи, как то прави и Теодора Карамелска в своята статия „Закъсняло действие или пос ледействие: към историята на едно психоаналитично понятие“, че въпреки различаващите се концепции
за процесите в съзнанието, може да се посочи един приближаващ феноменологията
и психоанализата момент – макар и нямащо отношение към времето, несъзнаваното е източник на психичен материал, чието значение под лежи на темпорални модификации. Тук обаче нямам целта и възможност та да сравнявам, да прос ледявам
сложност та на тези проблеми, как и доколко се разграничават феноменологичната и
психоаналитичната представа за „смисъл“.

4

Вж. Ферхер, Срамек 2019.
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инструментариум и метода валидизация възможни входове към света на деменцията, като акцентът пада върху удържането на изплуващите в модалност та на припомнянето
(преживяното да придобие смисъл) дълбинни измерения на
вътрешния душевен живот. Анализът тук стъпва върху малка
част от споделения опит на болногледачи в конкретен литературен източник4; върху някои моменти от моите включени
наблюдения в група по взаимопомощ на близки; посещенията ми в частен дом за възрастни хора с деменция; провеждането на интервюта с близки по проек та „Психично здраве
и социални неравенства“ (NoКП-06-Н25/1 от 13.12.2018 г.).; и
не на последно място върху „моята баба“ като изследователски случай. Ключови са понятията жизнен свят на деменцията, жизнен свят на „нормалността“, употребени идеалнотипично като методологически конструк ти, чрез които да
се направят видими пропастите меж ду световете на страдащия от деменция възрастен човек (75–90 г.) и „нормалния“ в
ак тивна възраст, които сякаш е почти невъзможно да бъдат
прескочени в предизвикателствата на изпълнения с денонощни грижи всекидневен живот; понятието „несъзнаван
Аз“, доколкото става дума за местещ се фокус, сегмент, лъч, а
не веднъж завинаги очертана струк тура, поле или фигура, с
което се подчертава автономност та и доминиращото влияние на системата на несъзнаваното пред тази на съзнавания
Аз в психичния апарат на човека с деменция; и Фройдовото понятие „принцип на удоволствието“, пряко свързано с
понятието несъзнаван Аз и чрез което поведението, действията на жената/мъжа с деменция се разглеж дат като отражение на потребност та от задоволяване на конкретни ак туални вътрешни импулси и изтласкани представи.
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1. Жизнен свят на човека с деменция
и жизнен свят на „нормалността“
Много често5 заболяването и неговите симптоми се забелязват твърде късно, защото близките погрешно смятат/
бъркат дефицитите в памет та, речта, затрудненията с всекидневно-битовите дейности и загубата на ориентация с
„нормалните“ процеси на стареене. Когато те започнат да
забелязват особеностите на заболяването, то вече има своята обострена форма, намираща проява най-видимо в разбягването („загубата“) на идентичността. Зейват множество
пропасти на радикалните различия меж ду световете на деменцията и „нормалност та“. Отварянето на тези пропасти
е провокирано от невъзможност та от страна на човека с
деменция да удържа интенционалните единства на опита,
неговите сложни взаимовръзки и синтези, как то и от разрушаването на съзнанието, опериращо с пространствено-времеви понятия и потъването му в модуса на нерефлек тирания поток на вътрешното траене6.
Кои са въпросните пропасти?7 Когнитивни – това, което виж да човекът с деменция, и това, което виж дам аз, не е
5
В четири от общо шест дълбочинни интервюта, проведени по проек та „Психично
здраве и социални неравенства“, близките споделят тък мо това, че, връщайки спомените си назад, могат, но едва днес, да посочат ранни симптоми на заболяването,
които тогава са смятали за нещо естествено, защото не са се интересували от деменцията като специфично заболяване. Същото мога да кажа и за себе си по отношение
на моята баба – тя дълго време се оплакваше от все по-задълбочаващи се затруднения в извършването на всекидневни битови дейности, беше дезориентирана, губеше, забравяше различни вещи и пр. Моите родители я взеха при тях, защото тя
ставаше все по-уязвима и рискова, за да живее сама вкъщи, а и така те можеха уж
по-лесно да се грижат за нея. Но едва когато се проявиха халюцинациите, тогава сякаш си дадохме сметка, че нещата са много по-сериозни.
6
Вж. напр. Husserl 1969 § 11 Urimpression und retentionale Modifikation: 30, 245, как то
и Шютц 2010: 74–75.
7
Отчасти проблемът за пропастите меж ду света на „нормалност та“ и света на „деменцията“ съм разгледала и в ръкописа „Деменция и „нормалност“ – очертаване на
изс ледователското поле в жизненосветови и социални аспек ти“, върху който рабо-

тих през 2019 г. по програмата за млади учени и постдок торанти, финансирана от
МОН и който е предаден за печат в планиран сборник, отразяващ изс ледователските
резултати на участниците в тази програма, но все още не е публикуван.
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едно и също нещо. Например аз знам за какво слу жат приборите за хранене, но той не ги разпознава, не знае за какво
и как се използват. Или пък той/тя халюцинира, виж да хора,
животни, неща, които аз не виждам. Комуникативни – не влагаме едно и също значение в думите, които употребяваме.
Например човекът с деменция, взет за обгрижване в дома
на своите деца непрекъснато изявява желание да се прибере у дома, но върнат обратно в неговия/нейния дом, той/тя
пак повтаря същите думи и изявява същото желание „искам
у дома, отивам си у дома“. Социално-практически – деменцията разбива хабитуални схеми (навици). Например – денят
се преобръща в нощ и обратното; постепенно мъжът/жената
с деменция не знае как и не може да се храни, преоблича,
къпе сам/а. Често изпитва нежелание за извършването на
тези дейности и се налага грижещите се, особено при неправилен подход, да понасят назидателен тон, отк лючването на
агресия, различни конфлик тни ситуации като цяло. Морални – появява се чувството, че съм „лоша дъщеря/син“, защото не мога, не успявам да се грижа, „как то трябва“ за майка
си/баща си.
Защо е изк лючително трудно да се прескочат тези пропасти? Всекидневният живот на „нормалност та“ работи с
пространствено-времеви измерения, в които, предполага
се, се побират устойчиви възприятия и феномени и който
е поле за изява на относително устойчиви възможности и
действия. Преживяванията се струк турират с оглед на календарно-часовниковото, обек тивно време и тяхната конкретна, посочима в-местеност в пространството. Така става
възможно разделянето и удържането в единство на различ-
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ните, иначе хетерогенни, страни от развитието на личността.
Разделянето на пространствата и времената на всекидневно
съществуване, в които човек участва със специфични роли
и механизми на поведение и, в които се оказва вплетен в
различни отношения, взаимодействия и зависимости, е обвързано как то с една цялостна диференцираност на действията, поведенията, така и с тяхната съгласуваност. А всичко това изисква и специфична нагласа от страна на субекта.
При човека с деменция обаче времето сякаш се свива в една
точка – тази на миналото, при това миналото, непрестанно
натрупващо се по-скоро като аморфна маса от разпокъсани
предишни преживявания, които няма как да бъдат рефлексивно разделяни и синтезирани от съзнанието. В деменцията по специфичен начин се проявяват неотрефлек тираните,
преливащи едно в друго преживявания от иманентност та на
времето като вътрешно траене, които радикално се различават от преживяванията в обек тивното време.

2. (Не)приложение на някои ключови
психоаналитични идеи
Психичният живот на човека с деменция е коренно
различен от този на „нормалност та“ във всекидневния свят.
С прогресирането на заболяването той все повече потъва в
епизоди от дългосрочната памет, които се преживяват от самия него като реални. Тук не става въпрос за съзнателно повикани, рефлексивно удържани и хронологично подредени
събития от миналото, които ясно да бъдат разграничени от
съзнанието именно като спомени. А за паметови следи и халюцинаторни преживявания, които са проекция на вътрешни желания. Потъването в тази „налудна“ реалност се дължи
как то на когнитивните дегенеративни процеси, загубата на
рационалност та, така и на изк лючително отслабените фун-

8
Тук отново препращам и към текста на Теодора Карамелска „Закъсняло действие
или пос ледействие…“, където тя детайлно разглеж да въпроса за модифицираното,
допълнителното, закъсняло придаване на смисъл на преживяванията, протичащо
от настоящето към миналото на пациента. По време на терапевтичните сесии става въпрос: „за реално преработване на спомените, за ак тивна работа на памет та, за
възможността вече преживяното да придобие смисъл. […] Оказва се, че макар и
конститу тивно лишено от време, несъзнаваното осигурява психичен материал, чието значение може да бъде под лагано на темпорални модификации, измествания на
значения и специфични отсенявания“ – вж. Карамелска 2018: 105.
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кции на натиска на цензурата, имаща силно влияние върху
„нормалност та“ и съзнаваното в будно състояние. Но трябва
да се има предвид, че подобно на съня за „нормалния“ душевен живот, по време на който цензурата продължава да
извършва своята работа, изопачавайки осъществяването на
желанията, така и в халюцинаторните преживявания на деменцията биха могли да се открият нейните твърде отслабени функции. Основна цел на психоаналитичната терапия
(като рационалистичен подход) е да накара своя пациент
да осъзнае онова, което остава скрито за него като несъзнавано, ако под несъзнавано не разбираме нещо, което да
е предзададено като такова, а като продукт от и функция
на процесите изтласкване и потискане. Психоаналитикът се
движи по следите на тези процеси, които подлежат на реално преработване и помага на своите пациенти да мислят
немислимото8. Но възможно ли е изобщо това в случаите с
деменция? Тази процедура тук изглеж да се проваля. С какво би могъл да бъде от полза психоаналитичният подход в
разбирането на дълбинните измерения на душевния живот
на хората с деменция и преодоляването на възникващите
кризи меж ду двата свята? Аз виж дам няколко продук тивни
момента в мисленето на Фройд, които могат да бъдат приложени тук. Това са неговата концепция за разликата меж ду
представите в съзнаваното и в несъзнаваното, разбирането
му за Аза и анализът му на сънищата като халюцинаторно
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удовлетворяване на потребности и резултат от спецификата
на съновната работа.
Нека да тръгнем от Фройдовата картина на психичния
апарат, но имайки предвид, че това са пространствени метафори, начертани за удобство, и в тях не бива да се търси
някакво субстанциализиране, фиксиране на несъзнаваното.
Той е струк туриран в топичен аспект в няколко системи (несъзнавана, предсъзнавана и съзнавана), а в динамичен –
притежава определени и, в „нормалния“ психичен живот,
сътрудничещи си функции. Какво разбира Фройд под съзнавано? Сам по себе си психичният акт, на който може да се
припише тази харак теристика, не би могъл да бъде траен.
Състоянието на съзнаваност бързо преминава, тъй като то
непрекъснато възприема нови дразнения от външната среда9. В системата на съзнаваното се осъществява непосредственият допир с външния свят, който там не оставя траен
отпечатък, в противен случай тя не би могла да бъде способна на нови и нови възприятия. Ето защо съзнанието и
паметовите следи не могат да съществуват в една и съща
система. Какво се случва обаче със системата на съзнаваното при хората с деменция? При тях, с възраст та и в хода
на заболяването, остротата и чувствителност та на сетивата
несъмнено спада и поради това контак тът с външната среда става все по-притъпен, тя все по-малко въздейства върху
възприятията, което предполага нарастващо обръщане към
собствения вътрешен свят. Първоначално това би могло да
означава волно или неволно извикване, изплуване в паметта на отминали спомени, но постепенно става въпрос за все
по-самостоятелното и независимо съществуване на психичните процеси от системата на несъзнаваното, които невъзпрепятствано достигат до съзнанието, без да бъдат осъзна9

Фройд 1992: 124.

10
11

Фройд 1997: 143–144.
Пак там: 155.
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ти обаче, и подменят принципа на реалността с принципа
на удоволствието (нуж дата от удовлетворяване на определени потребности).
Какво представлява несъзнаваното? Фройд предлага
да различаваме два вида несъзнавано – латентно, което е
способно да бъде осъзнато и изтласкано, което само по себе
си не може да бъде осъзнато10. За Фройд Азът е как то съзнаван, така и несъзнаван. Азът е част от То, но в съзнаваните си
аспек ти той е изменен от системата на съзнаваното, на възприятията и е подвластен на принципа на реалност та. „Преди всичко Азът е телесен, той не само е една повърхностна
същност, а самият е проекция на една повърхност“11. В този
смисъл може да се каже, че деменцията ограбва Аза в системата на съзнаваното, неговите повърхностни измерения и
като тяло, и като душевен живот, но не и Аза в системата на
несъзнаваното, в неговите екранирани от ак туалните преживявания „дълбинни“ измерения. Деменцията като че ли
отваря вратата – не изцяло, не докрай, а в различна степен и
в различни моменти – през която нах лува несъзнатото или
безсъзнателното. Изглеж да, че човекът с деменция, халюцинирайки, демонстрира в някаква форма „работата на съня“
по Фройд, с уговорката, че тук са разстроени функциите на
сънообразуването, работата на цензурата, като тя е отслабена, но не изцяло.
След като вследствие на заболяването може да се каже,
че в някакъв момент несъзнаваният Аз доминира над съзнавания (съзнаваният рефлексивен Аз вероятно дори изчезва,
може би не напълно, тъй като се наблюдават спорадични негови проявления), би ли могла психоанализата да има терапевтичен ефект върху състоянието на случаите с деменция?
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При тях човекът не е способен да осъзнае своите душевни
състояния и проявяващите ги симптоми като ерзац на липсващото в живота, тъй като неговият душевен живот е изпълнен предимно с несъзнавани представи. Вниманието на
Фройд акцентира именно върху разликите меж ду представите в двете системи. Съзнаваната представа включва предметната представа заедно със съответстващата ѝ словесна
представа, докато несъзнавана остава онази представа, която е само предметна12. Деменцията е обвързана и с нарушения в езиково-речевата сфера. Оттук идват и затрудненията
при ориентацията в по-сложните вторични психични процеси, обвързани със съзнателната памет, темпоралните представи и принципа на реалността. За сметка на това се наблюдава регрес към първичните психични процеси, обвързани
с паметовите следи, атемпоралните представи и принципа
на удоволствието.
Нека сега за кратко да се спрем на Фройдовите идеи по
отношение на съня и съновната работа. Сънят слу жи за отстраняване на смущаващите спането психични дразнители
по пътя на халюцинаторното удовлетворяване13. Той e пълноценен психичен акт, но съществено се различава от душевния живот в будно състояние. Сънят не е просто отражение на дразнителя (вътрешното желание), а го преработва,
маскира, изопачава (чрез цензурата и функциите сгъстяване
и изместване). Той възниква в отношението меж ду латентните остатъци от деня и несъзнаваното. Това, което сънят разказва, неговият ирационален сюжет (състоящ се предимно
от зрителни, но и от други сетивни образи), Фройд нарича
манифестирано съдържание, докато скритото съдържание,
до което се стреми психоаналитичното тълкуване са латен12
13

Фройд 1992: 95.
Фройд 1997: 155.

14

Пак там: 149.
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тните мисли на съня. Съновната работа придава формата на
латентните мисли. Тази работа извършва регрес в два плана – връщайки се назад по пътя към системата на несъзнаваното, захранваща латентните мисли (остатъците от будното
състояние), и в друг аспект, връщайки се назад до сетивните образи като първичен материал. Сънят обаче като халюцинаторна проекция на вътрешните процеси в душевния
живот представлява доброволно и краткотрайно от тегляне на интереса от въздействията на външния свят. И макар
неговото въздействие по време на сън да е почти толкова
интензивно, колкото и възприятията ни в будно състояние,
при „нормалния“ душевен живот ние сме в състояние да
направим разлика меж ду съновната халюцинаторна реалност и реалност та в будно състояние. С други думи, въпреки
че пътищата меж ду системите на съзнаваното и несъзнаваното по време на сън са отворени за представите (цензурата действа, но тя е със слаба сила), когато се събудим пътят
от системата на несъзнаваното към тази на съзнанието се
преграж да, заради по-силното въздействие на тази цензура.
Халюцинаторните преживявания в резултат на деменцията
обаче не представляват подобно доброволно отдръпване
на интереса от външния свят, а със задълбочаване на патологичните процеси все по-трудно става и излизането на
страдащия от тези преживявания. Спомен и халюцинация
трудно биха могли да бъдат разграничени, най-вероятно, защото катексисът на спомена „не просто се разпростира от
мнемичната следа към перцептивния елемент, но и изцяло
преминава върху него“14.
Въпреки това обаче смятам, че можем да продължим
да правим известни паралели меж ду съня, функциите на неговата работа и халюцинаторните преживявания при хората
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с деменция. И в халюцинациите на деменцията съществува
манифестирано съдържание, което не изразява пряко вътрешните потребности, а чрез сгъстяване, изместване, изопачаване, зрителни и други сетивни образи, как то и чрез
символи загатва и насочва към първичните психични процеси и паметови следи. Човекът с деменция не би могъл да
осъзнае „скритите“ смисли на своите желания, потребности,
за да премахне кризите, в които потъва. Възможно е те да
бъдат разтълкувани обаче от страна на неговите близки, които биха могли с помощта на психоанализа по особен начин
да съпреживяват „сцените“, в които е потопен техният роднина и така да му помагат в удовлетворяването на конкретната ак туална потребност, която изпитва, а заедно с това да
улеснят общуването с него и да облекчат техните собствени
негативни преживявания. В този смисъл – не при човека с
деменция, а при близките му е приложима психоанализа и
психотерапия, която по такъв начин – косвено – би могла
да помогне и на самия него. Как прак тически може да стане
всичко това?

3. Методът валидизация като възможност за общуване
с възрастни хора в напреднала деменция
Методът валидизация, разработен от професионални
болногледачи15, е обвързан с прилагането на специфични
техники, които имат за цел постигането на достъп до света
на деменцията. А заедно с това те имат и своя специфичен
ефект в на ситуации на криза и проява на проблемно поведение, явяващо се истинско предизвикателство за грижещите се. Валидизацията несъмнено е индивидуален подход,
15

Тук използвам опита на Петра Ферхер и Гунвор Срамек (2019) – който отразява,
прилага и описва метода на валидизацията, създаден през 60-те и 70-те години на
миналия век от американката Наоми Файл и продължен по-късно от нейната дъщеря
Вики де Клерк Рубин.

16

Хусерл 1996: 52–53.

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

357

но тя отразява и много общи черти, които прилагащите го,
открояват в своя опит в срещите си с възрастни хора с деменция.
Какво представлява този метод? Накратко, валидизирането означава приемането на човека с деменция „такъв,
какъвто е“, приемането на неговия свят, на реалност та такава, каквато я виж да той, а не каквато я виж дат „нормалните“
хора. Необходимо е прилагането на особена нагласа, която
да не приема за даденост струк турите на света на „нормалност та“ и която да заскоби чувствата и потребностите на грижещите се. Тук могат да се направят някои методологически
паралели с използването на феноменологичната редукция16,
но не в смисъла на търсене на някакви трансцендентални
идеални основи, а като специфичен инструмент за усъмняване в и опит за премахване на идейните наслоявания, конституиращи собствения свят и собствената гледна точка.
Валидизацията отхвърля критикуването на „неадекватното“ поведение от страна на грижещите се. Отхвърля стремежите по завръщането на човека с деменция в реалност та
на „нормалност та“. В кризисните ситуации близките се опитват да оставят настрани собствените си чувства (приемане
на нещата лично, гняв, ярост, отчаяние) и да бъдат особено
внимателни в своите реакции. Необходимо е съпровож дане
на човека с деменция в предизвикателствата на проблемното поведение и подпомагане да изрази собствените си чувства и потребности. Става въпрос за специфична култура на
отношенията, която впоследствие би повлияла затрудненията в общуването и би туширала „трудното“ поведение.
Валидизацията изхож да от специфична екзистенциална чувствителност към света на другия. Възрастният човек
с деменция е изправен пред поредица от загуби (така наре-
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ченият от Хайдегер привативен опит17), с които трябва да се
справи. Във физически план – с напредване на възраст та и
задълбочаването на заболяването отслабват възприятията,
мисловните процеси, ловкост та в справянето с всекидневните ру тинни задачи. Тези загуби имат своето отражение и в
психически план – възникват тревожност, страх, срам, несигурност и потиснатост от усещането за загубата на контрол.
Наред с това деменцията отк лючва проявата на предходни
изтласкани незадоволени желания и потребности, страдане
от неразрешени конфлик ти в миналото, които са придру жени от силни емоции. Към всичко това се добавят и множество
социални загуби – самотата, липсата на социални контак ти,
как то и недееспособност та, неработоспособност та, лишаващи от редица важни социални роли, са възможни причини
за отк лючването и ускоряването на заболяването. Той/тя започва да твърди „безумни“ неща:
„Стара жена казва:
– Не виждате ли мъжа там под леглото?
Пример за честен отговор, съпричастен подход към това, което тя казва е открито задаване на въпроси:
– Аз не го виждам, но ще ми кажете ли как изглежда?“18

В своите вербални аспек ти техниките на валидизиращия метод са обвързани със задаването на конкретни,
свързани със специфичното за момента състояние на човека с деменция. Така въпросите от горния пример могат
17

Хайдегер разглеж да конститу тивната пречупеност на Dasein в самото себе си и
като такова то има привативен опит, който препраща не към реалната загуба, а към
изплъзването, към възможност та за лишеност, към възможност та да не се бъде –
вж. Heidegger 2010: 100–101.
18
Ферхер, Срамек 2019: 43.

19
20
21

Пак там: 66.
Пак там.
Пак там, 64–65.
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да продължат в следния контекст: „Мъжът често ли се появява? Има ли случаи, когато не е под леглото Ви? Случвало
ли се е и преди някой мъж да е в стаята Ви? Какво искаше
от Вас?“19. Или пък да вземем друг пример – възрастна дама
с деменция твърди, че от стената вкъщи тече вода и затова
леглото ѝ е мокро. А всъщност преди малко е разляла чашата със сок, която е държала в ръката си. Реакция от рода на
„А, няма нищо. На всеки може да се случи. Ще оправя леглото.
Или: Не, не. От стената не тече вода. Вие разляхте сока, но
това не е проблем, ще Ви помогна. Или: Виждам водата, ще
повикам майстора и той ще оправи нещата.“20 Необходимо
е да се подчертае, че валидизацията не предполага включване в някаква театрална игра, а съпреживяване на проблема
на човека с деменция и съпровож дането му в решаването
на този проблем. Например – „О, леглото е мокро? Всъщност
не става дума за стената, от която уж тече вода, а за загубата на предишната способност за действие. Трябва да засилим чувството за значимост, да запазим достойнството: Има
ли още нещо мокро? Няма? Само леглото? Да донеса ли ново
бельо? Имате ли нужда от помощта ми или предпочитате
да се справите сама, както обикновено?“.21 Ноември и декември месец 2019 г. имах възможност та неколкократно да
посетя един частен дом за възрастни хора, част от които с
деменция. Там имаше жена, която, подобно на току-що описания пример, също често виж даше течаща вода от стените
около себе си и беше видимо притеснена, неспокойна (тя не
държеше нищо в ръцете си, което да разлее, предполагам,
че проблемът се дължи на инконтиненция). Тогава не познавах още валидизиращия метод и не съм правила опит да го
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приложа. Но, връщайки се назад, ми прави впечатление, че
никой от персонала не подходи по този начин към нея. Вероятно те също не познават метода, а моето впечатление е, че
като цяло не правят нещо повече от телесно обгрижване на
обитателите там.
През погледа на валидизиращия метод деменцията
се разделя грубо на четири фази, меж ду които няма ясни
граници, но в зависимост от нейното ускоряване се налага
прилагането на различни техники. В първата фаза на заболяването човекът с деменция е относително наясно с настъпващите промени в него, усеща, че контролът върху нещата
в различни аспек ти от живота му се изплъзва. Това е фаза, в
която той отрича своите дефицити, уязвимост та си и ги проек тира върху други неща или лица. Тук е важно да се подчертае, че във възприятията си, в реакциите си хората с деменция често използват символи като заместители на онова,
от което имат нужда. Символите могат да бъдат предмети,
лица, твърдения, движения и обикновено настойчиво се
повтарят. Много често други хора са виновни за хаоса около него/нея, те разбъркват всичко или пък умишлено крият
или крадат неговите/нейните вещи. Реакции от рода на „стига глупости, майко, татко или бабо, дядо, тук няма никакви
хора, хаосът е в твоята собствена глава“ не са продук тивни.
Дори и да изречем причините за ставащото пред човека с
деменция, в стремежа си да го накараме да се осъзнае, изреченото от нас действително за момент минава през неговото съзнание, но по този начин то не става осъзнато. Когато
преди време излишно спорех с баба ми, че не някой друг, а
самата тя е развалила телефонния си апарат, тя непрекъснато ядосано ми повтаряше „Не е вярно! Нищо подобно!“.
Логичните обяснения от страна на близките не помагат и не
разрешават проблемната ситуация. Нека се спрем за момент

„Една възрастна дама от години живее в жилище, което вече
не разпознава като свой дом. Непрекъснато иска да си отиде и моли сина си да я заведе вкъщи. Когато ѝ се каже, че това е нейното жилище, нейният дом, тя не може да го приеме
и често силно се ядосва. Синът ѝ направи опит да ѝ покаже
улицата и номерът на къщата. Когато отново се качили в
жилището, той ѝ казал:
– Видя ли, сега вече знаеш, че живееш тук!
22
23

Този проблем разглеж дам и в Бунджулова 2020.
Фройд 2018: 46.
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пак на Фройдовата психоанализа: можем да кажем, че изтласканата представа прониква през съзнанието, отричайки
се, но процесът на отрицание продължава да работи22. „Отричането е начин изтласканото да бъде взето за сведение,
всъщност то вече е снемане на изтласкването, но, разбира
се, не и приемане на изтласканото“23.
Нататък, във втора фаза вече се наблюдава значителен
спад в интелек туалните способности, загубена е ориентацията за време и пространство, вместо рационално да се
разделят и подреж дат, различните ситуации с различните
социални роли в тях, те се смесват, акцентът пада върху преживявания от дългосрочната памет. Във втората фаза стремежът към прикриване на дефицитите и загубата на контрол отслабват, поведението се променя, тъй като защитните
стени падат и страдащият от деменция освобож дава своите
чувства и желания. За разлика от първата фаза, когато се пита предимно за конкретизиране на лицата, нещата, обстоятелствата, валидизиращите техники тук могат да се опират
на въпроси, ориентирани към емоциите. Освен това е необходимо засилване на невербалните, телесните форми на общуване – засилване на зрителния контакт и докосванията.
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А тя отвърнала:
– Аха, добре, но утре искам да ме заведеш у дома!
Когато прилагаме валидизация, ние отиваме в нейния свят.
Съсредоточаваме се, поглеждаме я в очите и внимателно питаме:
– Искаш да си отидеш вкъщи ли? Къде е домът ти? А, в Чехия, това къща ли е? Кой живее в тази къща? Хмм, майка ти.
Тя очаква ли те? Аха, тревожи се, когато не си там.
Сега можем да докоснем старата дама по лицето, в горната
част на скулите – ще ѝ припомни докосването на майка ѝ. Така ще се почувства сигурна и защитена.“24

В третата фаза хората с деменция вече могат да изразяват чувствата и потребностите си чрез повтарящи се движения, които заместват езика и речта. Те сами си създават
стимули, чрез вървене нагоре-надолу, напред-назад, чрез
почуквания, повтарящи се звуци, мляскания, тананикане на
мелодии, произнасяне на някои звуци или думи и пр. За да
се доближи максимално до преживяванията им, валидизиращият би могъл телесно да повтори движенията и по този
начин да се опита да ги разтълкува. Още един паралел с феноменологичните анализи е уместен тук – опитът за телесно
повтаряне на движенията на човека с деменция и стремежът
към съпреживяване не бива да се разглеж дат като опит за
съизмерване и поставяне на аналогия меж ду света на „нормалност та“ и света на деменцията. В случая тялото на другия
действително се явява психофизично единство25, то е изразното поле, от което аз изхож дам, тълкувайки движенията,
действията на другия. Но не бива да се забравя, че тълкува24
25

Ферхер, Срамек 2019: 81.
Шютц 2010: 172.

„Стара жена, която казва само малък брой думи, със сгъната дясна ръка и малки кръгообразни движения бърше гладката повърхност на масата. Прави го със сериозно, напрегнато изражение,
сякаш става дума за извънредно важно нещо. След като добре е
наблюдавало старата жена, валидизиращото лице пита:
– Много работа?
За кратко то повтаря кръгообразните движения, за да установи контакт. Да се отразят огледално движенията означава да се извършат заедно със стария човек, а не да се повтарят след него! Старата жена спира да бърше, поглежда
човека отсреща, кима одобрително и ясно изговаря:
– Да заключите добре!
Тази жена някога е била гостилничарка, която в продължение
на десетилетия вечер след вечер е трябвало да внимава всич26

Валидизацията, разбира се, би могла да се прилага и от непознати лица, каквито са
болногледачите в специализираните институции или форми на грижа в общността.
Но, дори и тогава, от съществено значение е подпомагането от страна на близките с
възможно най-изчерпателна информация за биографията на техния роднина.
27
Шютц 2010: 385.
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нето идва тъкмо от мен самия и достъпът до чуж дите преживявания (проекцията на „скрития“ смисъл) остава ограничен. Проникването в света на другия несъмнено е само
опит, чийто шансове за успех нарастват, когато тълкуващият
познава26 и е (бил) част от биографичния опит на човека с
деменция във високи степени на интимност, интензивност
и пълнота на неговите преживявания в множество лице-влице ситуации на споделено Ние-отношение27. Така на пръв
поглед често изглеж дащи безсмислени стереотипни движения биха могли да бъдат преинтерпретирани например като
и вероятно са израз на работни движения от професионалния свят на човека с деменция.
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ки врати на страноприемницата да са грижливо залостени.
Повтарящите се кръгообразни движения със свита дясна ръка с голяма вероятност символизират завъртането на ключа през онези времена“28.

Когато близките други, грижещите се за страдащите от
деменция разбират, преоткриват, че „странното“, „абсурдно“, „налудно“ поведение на техния роднина има „смисъл“
за него, защото той/тя преработва, задоволява някаква потребност, подпомагането и съпровож дането му в този процес
би могло да протече по-спокойно. Освен това, преодоляването на конкретната криза, чрез съпровож дане и помагане
в изразяването на чувства и удовлетворяването на желания на човека с деменция го предразполага към ситуации,
в които общуването би могло да протече и по друг начин,
обвързан с проявления на неговата идентичност, която със
задълбочаване на заболяването все повече се разбягва и сякаш изчезва. Моята хипотеза обаче е, че тази идентичност
съществува, тя не е изтрита „като с гума“ и близките могат да
ѝ влияят, въвличайки своя роднина в различни действия и
ситуации, способстващи за ак туализирането на спомените,
които поради тяхната отслабена жизнеспособност остават
да съществуват, но виртуално, в сферата на ду ха29.
Именно поддържането на взаимодействие с човека с
деменция възпрепятства, доколкото се може, тоталното откъсване от външния свят и потъването в собствената вът28

Ферхер, Срамек 2019: 101.
Тук препращам към важното схващане на Бергсон за памет та, която не се намира
в мозъка и чието функциониране той обяснява, изобразявайки я като конус. Памет та
за миналото предоставя на сегашния момент, на сензомоторните механизми всички
налични спомени, натрупани в хода на моя опит като траене. От друга страна, сензомоторните механизми слу жат на тази памет, предоставяйки ѝ възможност та да
премине от виртуално към ак туално състояние, тоест преход от несъзнателно към
съзнателно състояние, така те се материализират – вж. Бергсон 2002: 176.

29
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решна реалност, което води и до настъпването на четвъртата фаза – процесът на вегетиране. Казвам доколкото може,
тъй като заболяването има необратимо развитие и прогресиране, в края на краищата, с летален изход, но въпреки това
основна цел на валидизацията и неин резултат, при успешно
прилагане на техниките, остава постигането на един относително по-добър живот заедно до края.
В обобщение и зак лючение на казаното в настоящия
анализ: с помощта на феноменологичния и психоаналитичния инструментариум, как то и на метода валидизация и неговите приложими на прак тика техники бе направен опит да
се очертаят и разберат спецификите на радикалните различия в жизнените светове на деменцията и „нормалност та“,
въз основа на които се разтварят множество пропасти (когнитивни, комуникативни, социално-прак тически, морални).
Бе направен опит да се проникне в „дебрите“ на вътрешните душевни преживявания на възрастния човек с деменция,
които намират проява в различни на пръв поглед за „нормалните“ хора „безсмислени“ и „налудни“ халюцинаторни
преживявания, действия, движения и пр., и тъкмо тези халюцинации, действия, движения, употреби на предмети са
символен израз на необходимост та от преработване и удовлетворяване на „скрити“ потребности, импулси, желания.
Погледнато от този ъгъл „безсмисленото“ поведение, действие всъщност има „смисъл“ „тук“ и „сега“ в два различни
пласта – за самия човек с деменция, по особен начин, в едно субек тивно, но нерефлексивно (!), по-скоро „егоистично“
измерение и за неговите близки, като специфична форма на
съ-конституиране на този „смисъл“, на преинтерпретация,
рационализация и „нормализация“ на възникващите кризи.
Именно чрез прилагането на валидизиращите техники близките биха могли да помогнат на човека с деменция да изрази
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своите чувства и потребности. Така те едновременно облекчават как то себе си в грижите, така и страданията на своите
роднини. Всичко това като краен ефект улеснява общуването с хората с деменция, което, иначе, чрез обичайните всекидневни правила, типични нагласи, очаквания и подходи
към другия, остава невъзможно и като такова (ако запази
своята невъзможност), предполага все по-прогресиращо откъсване от външната реалност и потъване в собствения вътрешен свят на човека с деменция.
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ДЕМЕНЦИЯТА КАТО БОЛЕСТ НА БЛИЗКИТЕ НА БОЛНИЯ
Теодора Карамелска
Резюме: В статията се представят всекидневните трудности и преживявания на близките на болни от деменция и се анализират ефек тите от затварянето на грижата основно в сферата на дома и семейството. Целта е да се покаже, че в определени случаи това води до
трайно изместване на кривата на протичане на жизнената траек тория на полагащите грижа и не рядко става причина за собствената
им психосоциална дисфункционалност. Защитава се тезата, че вписването на темата за деменцията в цялостната история на живота на
полагащите грижи има потенциал да доведе до позитивна модификация на преживяванията им и да разкрие неразпознавани от тях до
този момент биографични ресурси.
Ключови думи: деменция, близки на болния, болногледачи, наративно биографично интервю

1. Необитавани тела
Едно от първите художествени изображения на болни
от деменция е направено от германския художник Вилхелм
фон Каулбах през 1834 г.: болните са представени като безлични, скупчени един до друг мъже и жени, белязани не само от физиогномичните стереотипи на епохата за безумие,
но и от негативни морални импликации, как то загатва самото заглавие на картината – „Дом на глупаци“. Фигурите на
Каулбах не просто изглеж дат сякаш приживе отстранени от
света, а отразяват амбивалентното отношение на околните
към едно познато от векове заболяване: страх от липсата на
контрол на болните над разума им, напрегнатост от непредвидимост та и инстинк тивност та на реакциите им, съчетана
с присмех, породен от усещането за тяхната нечовешкост.
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Въпреки че съвременните социални и медицински дискурси
тематизират деменцията отвъд стигматизациите на лудостта, и днес метафорите, описващи това заболяване, продължават да го свързват най-вече с изпразване, с откъсване, с
отсъствие от човешкия свят, с кръжене около т. нар. „остатъци от Аза“. Говори се за „необитавани тела“, към които в
крайните фази на болест та липсва всякакъв мост (вж. Völk,
2015; Grebe, 2019).
В първата си монография, Душевна болест и психология (1954), Мишел Фуко защитава тезата, че прогресивно
протичащите нарушения на мисловната дейност и загубата на базови компетентности при деменцията причиняват
„символична дереализация на другия“. Според него болните
имат усещане за чуж дост спрямо езика, спрямо системата на
изразяване в съответната култура, спрямо тялото на другия:
с други думи те изпитват фундаментална трудност да достигнат до сигурност в съществуването на своето обкръжение
(Фуко 2006: 81). Липсата на мост, който да води от тяхната
най-радикална субек тивност – в която те не са „разпознаваеми“ вече дори за себе си – към външния свят на живота, ги
превръща в „заточеници“ в собствените им преживявания.
От позициите на една феноменологична психопатология Фуко критикува традиционното разбиране за психична болест
и диагностика, която изолира отделни симптоми, свеж да ги
до органични увреж дания и категоризира когнитивните дефицити като „отк лонение от нормата“. Той се обявява срещу
използвания от психиатрията „речник на унищожените функции“ (пак там: 29) и смята, че всеки болен прибягва до заместващи дейности, които стабилизират съществуването му
и запълват отворената от деменцията празнота. Единствено
биографично разбираната личност е „онази среда, в която се
разгръща болест та, как то и онзи критерий, който позволява
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да се съди за нея; личност та е едновременно реалност та и
мярата на болест та“ (пак там: 17). Така, отхвърляйки „монолога на разума за безумието“, Фуко задава радикално нова
насока в дискурсите върху деменцията: за него тя е момент
от индивидуалната човешка екзистенция, който предполага
взиране в личност та, а не в болест та, в контину ума от преживявания, а не в медикаментозно подсигурената „терапевтична цел“.

2. Преживяването отвън
Критиките срещу медикализирането на менталните
заболявания и срещу биологичния редукционизъм на психопатологията имат своя резултат: през последните четиридесет години се приема, че най-големият риск за деменция
е старост та, а болест та се разглеж да вече в по-общия социодемографски контекст на тенденциите за застаряване на населението. Експертите на Световната здравна организация
твърдят, че деменцията е един от най-сериозните здравни и
социални проблеми на XXI век, нареж дайки я по значимост
до съдовите и онкологичните заболявания. В световен план
това невродегенеративно заболяване е посочвано и като
втората най-голяма причина за инвалидизация на хората
над 70 години, а прогнозите са, че до 2050 г. броят на заболелите ще се увеличи двойно (WHO 2018).
Съвременната гериатрична медицина дефинира деменцията като болест, която засяга основно мозъчната
дейност, а от тук сърцевината на човешката способност за
рефлексия и изразяване, способност та за запаметяване,
ориентация и планиране, емоционалния контрол, капацитета за учене и решаване на всекидневни проблеми. Следствията от сензорно-моторните нарушения и от регреса на
когнитивните функции са повишена чувствителност, възбу-
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димост и тревожност на болните, колебания в настроенията
и смущения в съня. С напредването на деменцията се задълбочава състоянието на анозогнозия, тоест неспособност та
на болните да осъзнават страданието си заради усилващата
се личностна, когнитивна и емоционална дезинтегрираност.
Това е причина да се твърди, че деменцията може „да се преживее само отвън“ и да бъде наричана още „болест на близките на болния“ (Maiwald 2013: 2). Основания за това не липсват: около 70% от болните в световен план след поставянето
на диагнозата продължават да живеят в домашни условия,
като тежест та на всекидневното битово, медикаментозно,
финансово и емоционално обгрижване падат основно върху
техните близки (WHO 2018). Този ангажимент, как то и необходимост та близките да се научат да се справят с неопределеност та на проявите на заболяването, с непознати за тях до
този момент невропсихологически дефицити, с безпокойството на болните (от 30 до 50% от тях проявяват симптоми
на депресия), са сред причините за честото „прегаряне“ на
полагащите грижа, тоест за тяхното физическо и емоционално изтощение. Атрофирането на социалната компетентност
на болните да вземат важни, автономни решения за собствения им живот натоварва близките им с допълнителната,
включително юридическа отговорност да преценяват какви
действия са в най-добър интерес на болните. Полагащите
грижа са принудени да прекарват голямата част от времето
си в тесен контакт с дементно болния, в определени случаи
изпитвайки неудобство и дори срам от социално неприемливото му поведение. Така на свой ред те стават склонни да
ограничат комуникацията си с околния свят, да крият от обкръжението си заболяването на своя близък, стават податливи на социална изолация и тревожност. Въпреки че голяма част от полагащите грижа за дементно болни са убедени
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в смисъла и значението на усилията си, по данни на Световната здравна организация над половината от тях споделят,
че собственото им здраве страда заради ангажиментите им
като гледачи. Като към това се добавят относително ниската степен на обществена информираност за заболяването
и съществуващите, макар и не дек ларирани стигматизиращи стереотипи, липсата на ясни регламенти за лечение, на
подкрепящи програми или на доброволчески инициативи,
как то и социалното изк лючване, на което често пъти са подложени възрастните болни, става ясно защо всеки трети от
полагащите грижа по света предпочита да скрие диагнозата
деменция на член от своето семейство1.
През последните години успоредно с програмите за
немедикаментозна подкрепа и палиативни грижи за болните се провеж дат и експериментални проек ти за обучение и
работа с близките на болните. Водещо за тези проек ти е разбирането, че качеството на живот на пациентите в определяща степен зависи от възприемането на болест та от страна
на полагащите за тях грижа (вж. напр. Калаби 2019, Уинслоу
2019). Изходната предпоставка е, че „трагедията“ и „ужасът“,
приписвани на деменцията, се дължат не толкова на самото неврологично заболяване, колкото на възприемането
на деменцията като „непредсказуема“, „неконтролируема“,
свързана с „тревожно очакване на края“, и в крайна сметка
на начините, по които околните реагират спрямо страдащите от тази болест (Дресър 2011: 197). На тази основа стъпва и
анализът в настоящата статия: като се опишат всекидневни1
В Док лад на Меж дународната Алц хаймер организация (ADI) от 2012 г. се посочва,
че почти всеки четвърти човек с деменция (24%) крие или не признава открито диагнозата си, посочвайки като причина за това стигматизирането. 40% от болните не
се чувстват включени във всекидневния живот, 75% от тях и 64% от грижещите се за
тях членове на семейния кръг са на мнение, че в страните им има негативни асоциации за хората с деменция и че те са изк лючени дори от собствените си приятелски и
по-широк кръг роднини.

3. Наративна организация на жизнения опит
Да започнем с няколко методологически предпоставки: първата е, че наративната биографична реконструкция на
живота дава достъп до процесуалното натрупване на соци2
Емпиричният материал от 30 полуструк турирани интервюта с близки на болни от
деменция, социални асистенти и експерти е събран в рамките на проект „Поколенчески модели на справяне с житейски кризи: биографични, социални и институционални дискурси“, финансиран от ФНИ при МОН за периода 2017–2020.
3
Изместването на кривата на протичане на живота се дължи на социалнострук турни
и външносъдбовни ус ловия на съществуването, които задвижват процеси на страдание; Schütze, 1983: 288.
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те трудности и преживявания, през които преминават полагащите за грижа, ще се проследят ефек тите от затварянето
на грижата предимно в частната сфера и по-рядко в специализирани институции2. Целта е да се покаже, че слабата
публична видимост на проблемите и трудностите, с които са
принудени да се справят близките на болните, могат да се
превърнат в причина за собствената им социална и психологическа дисфункционалност и трайно да изместят кривата на протичане на тяхната жизнена траек тория3. На второ
място ще се обсъди терапевтичният потенциал на наративната биографична реконструкция, като се тръгне от допускането, че вписването на темата за деменцията в цялостната
история на живота на близкия на болния може да представи
ситуацията на грижа като податлива на промяна и чрез позитивната ѝ модификация да разкрие неразпознавани до този момент биографични ресурси. Анализът се позиционира
в методологическата линия на биографичните изследвания
и се основава на дълбочинни интервюта и семейни истории
на близки на болни от деменция, в които се споделят нагласи, оценки и стратегии за справяне след поставянето на диагнозата, и се описват модусите, в които е протек ла или протича грижата за болния (вж. също Карамелска 2019: 211–225).
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алния опит, тоест до неговата историчност и темпорална организация. Поради тази причина преживяната и разказаната
житейска история не е нито константно предложен на съзнанието обект, който се припомня и споделя винаги по един и
същи начин, нито е произволно създаван обект, който е всеки
път различен заради настроенията на говорещия. По-скоро
преживяната, припомнената и разказаната жизнена история се намират във взаимно конституиращо се отношение.
Интенционалността на съзнанието и неговата насоченост
към миналото в акта на припомняне са причина преживените събития да се явяват на разказващия винаги по различен
начин, който същевременно е свързан с гледната му точка в
настоящето – от начина, по който той чувства и възприема
актуалната си ситуация, зависят както темпоралните, така и
тематичните свързвания в житейския му разказ. Успоредно с
това биографичният разказ се характеризира не само с ретроспективност. Събитията и преживяванията от миналото се
интерпретират също и в зависимост от имплицитните очаквания на говорещия за предстоящото в бъдещето. Именно
тази проспективна ориентация на разказа позволява в хода на устно интервюиране да се появят неразгърнати до този момент биографични пространства, а миналото да бъде
вписвано във всеки път различни тематични полета, да бъде
осмисляно и рамкирано по нов начин, а това означава възможност да бъде подложено и на позитивна модификация:
„Собственото постижение на жизнения опит се състои в това,
че от необозримо количество жизнени моменти той подбира
някои и им придава значение. […] Те формират в субекта потенциал от смислови ресурси, от които произтича биографията“ (Schulze 1997: 326; вж. също Schütze 1987; Rosenthal 2005).
Тази аналитична перспек тива към устното разказване
за себе си е причина припомнянето на жизнения път да бъде
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включвано под различни форми в програмите за палиативни грижи. Основната цел на припомнянето на собственото
минало в случая с деменцията е компенсиране на нейните
дестабилизиращи въздействия и се прак тикува основно при
пациенти преди задълбочаване на симптоматиката, тоест
преди фазата на повтарящите се движения и разпада на речта. В ранния стадий на деменция се регистрират отслабване
на чувството за ориентация и объркване по отношение на
времето, но все още е съхранена базовата човешка компетентност – умението за наративна организация на жизнения
опит. В тази фаза се наблюдава склонност за заскобяване на
настоящето, но това благоприятства припомнянето.
Терапевтичната програма чрез спомени/реминисценции за хора с ментални заболявания e въведена в края на
60-те години във Великобритания от Робърт Бътлър (повече
за това при Борнат 2019; Уинслоу & Смит 2019). В основата ѝ
заляга концепцията на Бътлър за житейската равносметка
(„Life Review“) като струк турирана форма на припомняне на
живота. Целта на разработената програма е чрез наративно
реконструиране на ключови житейски фази да се преработят вътрешно-психични конфлик ти от миналото на дементно болния, да се подсилят значимите за самия него социални
роли и идентификации и в крайна сметка да се усили личностния му интегритет. За Бътлър разбирането, оценяването и справянето с вътрешно-психични конфлик ти е основна
задача за хора във фазата на старостта. Същевременно той
отчита, че „грижата чрез припомняне“ може да се отк лючи депресии, страхове, чувство за вина и дори да причини
ретравматизиране на болния, поради което затова е задължителна специализирана подготовка на интервюиращия.
С изследванията си Бътлър доказва, че позитивните ефек ти
от житейската равносметка не са дългосрочни, но че те по
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непренебрежим начин стимулират усещането за разбиране
и споделеност на болния, как то и че създават връзки на доверие.
Модусите, в които през последвалите десетилетия е
прак тикувана наративната реконструкция на живота, варират от ак тивно провокиране на спомени чрез музика,
предмети и фотографии, през житейска равносметка чрез
методите на устната история до биографични разговори
със спиритуална насоченост, обсъж дащи възприемането на
болест та и представите за смъртта. Ключовият момент при
всички тях е стимулирането на способност та за припомняне
и поддържането на континуитет меж ду преживяване, знание и действие. Приема се, че мотивът на болния да разкаже
житейската си история е социално конструиран и зависи от
неговата културна и поколенческа социализация. Това позволява чрез биографичния наратив да се препотвърж дават
и признават социални принадлежности с определящо значение за болния и да се рефлек тира върху тяхното изменение в процеса на стареене. Така социално предзададеното
(влиянието на образователни институции и трудови светове, „общи“ исторически събития, полови и поколенчески
представи за стареенето и т. н.) се засреща със субек тивните
модели на тълкуване на света на интервюирания. Същевременно с това е свързана и една от критиките към метода на
Бътлър на житейската равносметка: насочването на разказа
според културно и нормативно предзададени модели или
обличането му в социално типизиращи категории би могло
да провокира усещане за неудовлетворение, безсмислие,
срам, вина, провал и в крайна сметка да доведе до самоотчуж дение4.
4
След оценка за кого този метод е полезен и при какви ус ловия. Да си припомним
пиесата на Самюъл Бекет „Пос ледната лента на Крап“ (1958), в която главният герой

е обсебен от непрекъснатото прос лушване на магнетофонни записи, които е правил
в пред ходни периоди от живота си, в напразен опит да открие устойчива и биографично значима нишка меж ду тях, с която да се идентифицира, да разпознае себе си
в собствения си разказ.
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Интензивното развитие на биографичните подходи несъмнено е повлияно и от утвърж даването на психоанализата като терапевтичен метод. Психоаналитиците обаче четат
устната продукция на разказващия като анамнеза, тоест като история на случая и за това как „онова там“ се е развило до „сега тук“. В хода на терапията те се стремят да научат повече за своя пациент чрез соматичните и вербалните
изрази на негови латентни, несъзнавани, потиснати нагони.
Фокусът тук е върху афек ти, възприятия, „сцени“, истории,
интереси, диспозиции, на чиято основа се реконструира
историята на болния и на най-близкото му обкръжение, както и свързаните с нея страдания и патологии. Презумпцията
е, че в хода на лечение психичните инстанции на съпротива
постепенно отслабват и пациентите могат да намерят нов
подход към житейската си ситуация. Това обяснява специфичната селек тивност при воденето на разговора от страна на психотерапевта. За разлика от психоаналитичния, при
биографичния метод интересът е насочен към релевантния
за интервюирания всекидневен опит, а не толкова към механизмите на изтласкване и защита. Стремежът е по-скоро
по възможно най-иманентния начин да се реконструират
съставните части на жизнения опит и моделите на тълкуване на света на интервюирания, като се отчита основно неговата гледна точка, и при значително от тегляне на изследователя (Schütze 1987: 254). Тук интервюиращият цели да
създаде биографични пространства, които имат значение
за болните и които обаче не са наложени отвън като социално желателни или задължителни. Същевременно това не
означава, че биографичното интервю само по себе си е те-
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рапевтичен метод, а по-скоро че възможност та за разговор
по лични теми с един внимателен, проявяващ съчувствие
слушател, който обикновено не е медицинско лице и не взима пряко участие в грижите за пациента, би могло да доведе
до усещане за доверие, споделеност, подкрепа и дори до катарзис. Изследванията, проведени с хора, участвали в подобен вид интервюта, показват, че разказващите живота си не
бъркат интервюто с терапия, напротив – според британската изследователка Мишел Уинслоу те ценят проявения към
тях интерес и присъствието на внимателен слушател, който
е отдаден изцяло на тази неповторима възможност за активно припомняне и проучване на собствената им житейска
история, като самите те също извличат смисъл от преживяното по време на разговора. Така припомнянето се оказва
начин да „се завържат свободните краища“, да се прик лючи
„несвършена работа“ около дадено преживяване (Уинслоу &
Смит 2019: 29). Подобен процес на саморефлексия и ретроспекция може да укрепи идентичност та на интервюираните
болни, особено на онези от тях, които се опитват да поддържат усещането си за това кои са на фона на обстоятелства,
които са ги променили до неузнаваемост. За да постигнат
подобен ефект, интервюиращите би следвало да водят разговора с минимални намеси от своя страна, като се стремят
да открият моделите на тълкуване на света и основната биографична схема на действие на болния (или на полагащия
грижа), в която се вписват неговите житейски планове, решения и действия. и да я поддържат. По този начин в края на
разговора може да се стигне до освобож даващо въздействие и в дългосрочен план болните (или грижещите се за тях)
да не загубят усещането за нормалност на себевъзприемането си. Окуражаването да изберат сами ключови фигури,
преживявания, житейски ситуации или кризи, за които да
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споделят, без водещият на интервюто да настоява за кохерентност или темпорална последователност на разказа, стабилизира вътрешната система за ориентация и разбиране
на света на болните. Търси се постигане на вътрешна съгласуваност на житейската история, а от ключово значение
става болният да си отговори на въпроса: кой все още съм
аз, при обстоятелствата, които ме променят почти радикално? („какъв бях, какъв станах“), или които – „в името на семейството“ – ме отк лоняват необратимо от собствения ми
житейски път. При това не е необходимо наративните интервенции да са запазени единствено за професионално подготвени изследователи или болногледачи. Напротив, всеки,
който е засегнат по някакъв начин от деменцията на свой
близък, може да допринесе за стабилизиращо протичане на
заболяването му чрез т. нар. „грижа, ориентирана към преживяването“ (повече при Coleman, 2004; Böhm, 2003).
Интегрирано и удовлетворително самовъзприемане
на себе си чрез наративна реконструкция на живота може
да бъде постигнато, с определени модификации на подхода,
и от полагащите грижи за дементно болни, доколкото кривата на протичане на собствената им житейска траек тория
обикновено в значителна степен е засегната или дори трайно изместена от ангажимента за техните близки. Чрез устното интервюиране при тях също може да се ак тивира биографичен процес на промяна, а собствените им преживявания
на деменцията да бъдат положени в ново „тематично поле“
и от тук да се извлекат неподозирани до този момент смислови ресурси: „Динамичният процес на учене на засегнатите
от процеса на промяна има и свойството да се разширява
извън първоначалната ситуация… Засегнатите от промените печелят, след като преодолеят затрудненията на първоначалното стъписване, когато се повява ново, сензитивно,
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търсещо идеи отношение към света, към другите, към самия
себе си. То израства от промененото отношение към ситуации, хора, обстоятелства, места, към различни нови неща, от собственото учудено самовглеж дане. В същност та, в
системата за ориентация на засегнатите от промяна се осъществяват ‘цялостни’ промени, тоест промени в чувствата и
мислите, така че те могат по нов начин да погледнат на собствената си жизнена ситуация, на света, на отношението към
другите и към себе си, как то и на своето минало и бъдеще“
(Шютце 2006: 174).
Новата, различна перспек тива към грижата за дементно
болен може да се отнася до широк кръг проблеми: недостатъчно регламентираната процедура по диагностициране и
медикаментозно лечение, логистиката на всекидневието,
психологическите и културно санкционираните съпротиви
спрямо стационарната грижа, дисбалансите в семейството,
невъзможност та за планиране и ограничената мобилност,
тревожност та от прогресиращия регрес на заболяването,
усещането за вина и стигматизиращите (само)етикирания,
собствените страхове от смърт та (вж. повече при Коулман,
Калаби, Милс 2019). Биографичното интервюиране има потенциал да допринесе за намаляване на усещането за безпомощност на полагащите грижа, да им помогне да постигнат
ново знание за заболяването, да си върнат изплъзващото им
се усещане за лична автономия, като това индирек тно оказва стабилизиращ ефект и върху болните. Тук отново определяща е не секвенционалната и съдържателната последователност в наративната организация на житейския опит, а
фокусирането върху релевантните за интервюирания теми,
без от страна на интервюиращия да се подхож да с очакването за цялостен разказ, за завършена конфигурация. По-долу
ще анализирам три наративни модуса, в които близките на

3.1. Затварянето в домашния кръг: „Аз бях линейката“
Ако приемем, че чувството ни за реалност зависи от нашето явяване в публичната сфера, от това да бъдем виж дани
и чувани от другите (Арент 1997: 67), затварянето на дементно болните предимно в частната сфера на семейството ги
обрича на своеобразна „несветовост“. Това ги превръща в
обект на домашни или професионални грижи, които често
пъти не се стремят да постигнат нещо по-трайно от простото съхраняване на самия живот (вж. Дуоркин 2011: 168 и сл.).
С напредването на регреса и непредвидимост та на поведението на болните затварянето у дома започва да се отразява
и върху техните близки: не само страхът от неконтролируеми прояви, но също липсата на публично говорене за проблемите на дементно болните и дезаинтересованост та на
лекарите не стимулират обществената съпричастност към
семействата с болен, а в по-широк социален план блокират признанието за полаганите от тях всекидневни усилия.
Както се виж да от проведените в рамките на проек та интервюта, грижата продължава да се тематизира предимно като
задължение, капсулирано в семейните, нормализирани от
културата на поколения българи начини за справяне:
Аз съм личен асистент на моя родител от девет години, като преди това работех, бях музикант, но вече бях решила да
прекъсна музикантската си работа, защото исках да направя салон за красота, да имам собствен бизнес. Така се случи,
че майка ми неочаквано получи инсулт, след който е на сто
процента инвалид, има ТЕЛК. И след това нещо нещата се
обърнаха на 360 градуса… Отключи деменция, трябваше да
спра работа, за да се грижа да нея. И наистина животът стана коренно различен, нищо от това, което съм си представя-

ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм

381

дементно болни, интервюирани в рамките на проек та, тематизират своите преживявания на грижата.
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ла, не се осъществи. Оттам-нататък започнаха грижите за
майка ми, която във времето реши, че аз съм нейната майка и
започна да ми казва „мамо“. И всъщност ролите се обърнаха.
Нашата майка всъщност стана нашето дете и до ден-днешен се грижим двамата със съпруга ми за нея… Не знаеш кой
е по-болният през годините, не знаеш кой ще бъде по-здрав
и кой ще бъде по-болен, все пак тя е с психически проблем, не
само с физически, а аз изгубих средата си, спрях изцяло да работя моята си работа и през годините мога почасово само
да отсъствам от вкъщи… Няма среда, където тя да отиде,
ние сме затворени в себе си – аз, майка ми и съпругът ми.

Затварянето на грижата в домашния кръг се обяснява
от интервюираните не само с вменяваната отговорност към
възрастните родители или със скептицизма по отношение
на качеството на предлаганата от държавата стационарна
грижа, но и с липсата на т. нар. dementia care mapping – конкретни стъпки, които да бъдат предприети след поставянето
на диагнозата, инстанции и медицински специалисти, които
се включват на различни етапи от протичането на заболяването, допълнителни социални услуги5, от които полагащите
грижа могат да се възползват.
Според мен, не е лошо да се помисли за такова заболяване.
Аз тогава, като гледах майка ми, имах една позната, която
също гледаше майка си, не помня дали тя беше с Алц хаймер
или деменция. Беше по-възрастна, на седемдесет и няколко
години, и на легло. Ние се срещахме по болниците с носилки.
Аз тикам моята майка с носилка, тя тика нейната. Тя с мъжа
си я товари в колата, аз с мъжа ми я товаря в колата. Никой
не идва да ти помогне, даже да дойде вкъщи да я вземе. Линейка не е идвала вкъщи за 5 години. Къде да ходя и кого да викам?
Просто аз бях линейката.
5
Впрочем нито един от интервюираните не споменава някога да се е възползвал или
да са му пред лагани анонсираните в Националната стратегия за дългосрочна грижа
(2014) „иновативни меж дусек торни ус луги“.

Нямаме възможност да отидем и на почивка. Но, примерно,
отивам на спорт, съпругът ми кара колело. Като е лято,
гледаме да плуваме в морето, малко така да се отърсиш от
ежедневните грижи… Няма кой да седи при болния родител,
ограничени сме, трябва да има човек да седи при нея, ние да
отидем някъде – най-много на кафе, защото до два-три часа
можем да оставим майка сама. За кафе няма проблем, но говорим, ако искаме да идем на почивка, само на сестра ми можем да разчитаме.
Баба ми почна да си говори сама в къщи и това те психира.
Но издържаш, какво да правиш… Тя от ден на ден се влошаваше, преди я хващахме и носихме до тоалетната, обаче после
почна да се изпуска, памперси, работи, но тя си ги сваляше,
беше неадекватна. Една вечер почна да бълнува, не е същият
човек, падаше от леглото, цялата посинена, някакъв ужас.
Гледах я сам и със сестра ми, пенсията ѝ е 230 лева. Скърпвали
сме двата края, но как се издържа? Това е трудност, това е
всеки ден някакъв ужас.

В биографичните разкази на полагащите грижа прави
впечатление отсъствието на значимите други – рядко за помощ са привличани съседи, приятели или по-далечни членове на семейния кръг. Тяхната дистанцираност в повечето
случаи се обяснява с непредвидимост та на поведенческите
реакции на болните (падания, самонаранявания, подпалвания, силна раздразнителност, халюциниране), като се има
предвид, че някои симптоми могат да се появят, после да изчезнат, особено при болните с масивни психотични прояви.
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И ако в ранните фази на болест та домашната грижа все
още е по силите на близките, със задълбочаването на симптомите самите те започват по-рядко да напускат дома си
за дълго време, като в отделни случаи не разполагат нито с
финансови ресурси, нито с други възможности, които да им
позволят оптимална реорганизация на всекидневието:
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Аз виждам, че психично болните унищожават всичко, колкото и да ги упояваш, просто го виждам от баща ми. Той начупи всичко, бавно и методично го разглобява. Сега той може
в детайли да разглоби тази маса, разбираш ли, както я гледаш и след половин час няма да я виждаш, на съчки, подредено.
Печката я разглоби, готварската.

Липсата на институционален партньор, към когото да
адресат проблемите си, и разпространеното схващане за
необратимост та и регресивност та на заболяването принуждава близките на дементно болен сами да се преквалифицират, да развият компетентности относно спецификите на
заболяването: да разпознават началото на психотични епизоди по мимиките на болните и да реагират адекватно, да
поддържат безопасност та на жилището и да следят за личната безопасност на болния от деменция, която се превръща
в проблем с усилването на безпокойството и на вътрешния
натиск за движение, за т. нар. безцелно скитане/wandering
(вж. Ставру 2015). Това може да доведе до дезориентирано
лу тане навън или до емоционални разстройства, до реакции на гняв и физическа агресия, когато свободата на движение на болния е ограничавана или той зак лючван в дома си.
В хода на биографично разказване и с насоки от страна на
интервюиращия могат да бъдат обсъдени възможности
и решения на изглеж дащи до този момент като нерешими
проблеми, вкл. конкретни идеи за палиативни психосоциални интервенции или немедикаментозна терапия, които
да позволят промяна на гещалта на полагащите грижи и да
преместят фокуса от дефицитите към умението за по-добро
разбиране и разчитане на поведението на болния.
3.2. Чуждият свят „дом за стари хора“
Дори в случаите, когато всекидневната домашна грижа
е реорганизирана с допълнителна помощ (на медицински

Майка ми не иска да даде баща ми в дом. Аз като я питам дали
смята, че ние полагаме някаква грижа за него, тя го разбира,
обаче казва, че изпитва съпротива… Документи съм взела,
всичко съм занесла, но тя все някаква причина си намира, не
иска. А самото ѝ отношение към него, когато е изнервена,
просто… съм сигурна, че може да го убие, толкова вече няма
сили, защото това е денонощно. Той няма миг покой, не може
да спи, това е денонощно – снове напред-назад, като например сяда и заспива за 20 минути седнал, не може да се отпусне
да легне и да спи, а тя е непрекъснато до него. Ние ѝ казвахме
да използва времето и за себе си, да си почине, но не – седеше
затворена и ревеше.
Деменцията много бързо се разви при баща ми, преди две години и половина, скорострелно се разви. Докато беше добре,
имаше индикации, че нещо се случва, но някакви откъслечни
6
По данни на МТСП в България социални ус луги в специализирани институции за
болни от деменция се пред лагат в 14 домове на държавна издръжка, в които през
2019 г. са настанени 774 души. 82 са домовете за стари хора, в които са настанени
5 365 души.
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сестри, санитари, социални асистенти или неквалифицирани
болногледачи), средствата за тяхното заплащане се осигуряват основно от близките роднини. Това на свой ред предполага тяхното по-дълго отсъствие от дома и усилва усещането
им за неизпълнена отговорност спрямо болния. Дори в тази
ситуация настаняването в държавен или частен специализиран дом е съпровож дано от дълги колебания или от категорична съпротива срещу стационарната грижа, възприемано
е като изоставяне. От една страна, като причина за това се
посочва почти пълната липса на достъпна и качествена институционална услуга6, убеж дението, че в домовете болните
са довеж дани до състояние на соматично вегетиране, а, от
друга страна, настаняването в дом и физическата раздяла с
болния рамкира очакването и тревожност та на близките от
предстоящата му смърт:
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бяха, може би за месец-два се срина и оттогава си е вкъщи,
имаше само един престой в болница, в който казаха, че от
лек инсулт е получил деменцията… Оттам нататък никаква грижа за тези болни няма, защото той не излиза от вкъщи, не може да излезе, страхува се да прекрачи прага. Личните лекари не се интересуват от това, няколко пъти молих
майка ми да го дадем в дом, където смятам, че ще полагат
по-адекватна грижа за него, но там пък трябва да бъде освидетелстван от психиатър, той не може да отиде при психиатър, психиатърът трябва да дойде, айде, ще намерим как
да дойде, но тези домове за дементно болни са много малко и
чакащите преди него са стотици.
Направихме опит да настаним майка ми в дом, защото просто баща ми в един момент започна да не може да издържа да
се грижи за нея, колкото и да си ходихме всеки ден. Дойде му
в повече. Обаче никъде нямаше дом за лечение на хора, болни
от Алц хаймер в България, специализиран. Предложиха ни някакво заведение в Дряново и аз казах, че ще отида да видя и
ако ми хареса, ще преценим. Обаче отидох да го видя и направо изпаднах в ужас. Не можах да вляза дори в дома и се върнах.
И викам: „Не, не мога да оставя майка ми тук. В никакъв случай не мога“. Болните бяха вързани за леглата. Само в една
стая влязох, излязох и казах, че просто няма как да се случи да
дам майка ми там. Някак си се справихме самички. Само като
отидеш в такъв дом и… не знам кой би оставил родителите
си там.

Има изследователи, които неслучайно говорят за „чуждия свят“, наречен дом за болни възрастни хора (вж. напр.
Koch-Straube 2002; 2004). В домовете самите болни са подложени на двоен натиск – от една страна да удържат, доколкото им е възможно, личностното си себеусещане с неговите
социално-статусни, професионални и семейни измерения
срещу привидната групова хомогенност на обкръжението
си, а, от друга страна, те са принудени да си изработят ри-

3.3. Емоционални амплитуди: „От една страна сме
удовлетворени, от друга страна сме изцедени“
Как то вече споменах, в биографичното, акцентиращо
върху субек тивните преживявания интервю става видимо
напрежението меж ду струк тура и субек тивност: реакциите
спрямо натиска и предписанията на социалния свят как би
трябвало да се постъпи при диагноза деменция варират от
пълно себераздаване и изтощение на близките до колебания
и съпротиви срещу ангажирането с болния. За полагащите
грижа е трудно да дефинират собствените си емоционални
лимити и да разпознаят точката на пречупване, отвъд която
вече не успяват да се справят с тежест та на ангажиментите
и стават свръхреак тивни. За това допринасят основно два
фак тора: неясният и динамично променящ се времеви хо-
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туали по дистанциране и сближаване спрямо останалите
болни и персонала, чрез които да пазят подкопаната от болест та си автономност. В случая наративната реконструкция
на миналото и работата на памет та могат да функционират
за болните като форма на „бягство“ от институционалните
рамки, докато за техните близки наративното обсъж дане
има потенциал да пренасочи вниманието от битово-материалните измерения на стационарната грижа към новите
възможности за социализация на техните болни близки.
Настаняването в дом може да бъде видяно и осмислено не в
модуса на вината, омаловажаването и изоставянето на болния, а като освобож даване на пространство за нормализиране на собствената биографична траек тория, а от тук като
позитивно действие и за двете страни. Процесът на наративно обговаряне на темата може да стабилизира решението като социално приемливо и да го изведе извън зоната на
травматичното.
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ризонт на развитие на болест та (неслучайно наричана още
„приживе пълзяща смърт“) и страхът от непредвидимото поведение на болния („Просто трябва човек здраво стъпил на
краката да се грижи за такъв човек. Иначе е нещо страшно“).
Като реакция спрямо постоянната несигурност за бъдещето
и тревожно очакване на края може да се стигне не само до
индиферентност или контрапродук тивна дистанцираност
от ситуацията от страна на близките. Осцилирането меж ду
чувството на отговорност и желанието грижата да се делегира на друг може да разболее самите близки, да доведе до
депресивни състояния, включително такива, които налагат
медикаментозно лечение:
Случвало се е четири пъти на ден да ходя от Пловдив до село. И всъщност майка ми тогава ми обърна внимание, каза:
„Светло, ти не можеш да си отидеш с баба ти“. Не се хранех,
не можех да спя, много драстично отслабнах. Бях изпаднала
в тотална депресия. Аз си отивах с нея, това е истината.
И стигнах до същия този психиатър, на който бях изпратила баба си. Жената ми изписа много леки антидепресанти:
„Приеми, тя е възрастен човек, болна е, тя си отива. Не можем да направим нищо, но не си отивай заедно с нея“. Просто
накрая се молех да си отиде, защото беше мъка за нея. Беше
абсолютно неадекватна. Беше кошмар. За да не плача пред
дядо ми, излизах навън.
Имате ли моменти на страх, на разколебаване?
Почти всеки ден. В последно време е по-тежко, да, с годините
става по-тежко. Натежава да разчиташ само на себе си и си
задаваш въпроса – вече си на едни години, в които и на тебе
може да се случи нещо и си даваш сметка, че айде, аз съм дете на майка ми и ѝ помагам и я гледам, но аз нямам деца и в
един момент, ако ми се случи нещо, което всъщност е съвсем
реално, дори не знам къде ще отида, оставам просто на Оня
отгоре, както се казва. Страх те е, наистина те е страх…

Постоянната зависимост от развитието на деменцията
поставя мисленето „напред“ на близките под своеобразен
психосоциален мораториум: то не е свързано с очакването
за подобрение и евентуално (обратно) поемане на управлението на заболяването от страна на болния, как то е при други заболявания. Тази липса на проспек тивност също може да
бъде запълнена чрез биографична работа, като например
опитът от настоящето се свърже с фази от миналото, в които
взаимоотношенията с болния са били стабилни, предвидими и възприемани като натоварени със смисъл.
Няколко думи в зак лючение: ако деменцията бъде неутрализирана като доминанта в историята на взаимоотношенията с болния, наративната модификация на гещалта
задвижва процес на преосмисляне на задействаните с болест та ролеви приписвания за близките. Този процес може
да доведе до приемане на ограниченията на собствените
възможности или на публично достъпните ресурси, да даде
израз на страданието и на онова, което се преживява като
болезнено, стигматизиращо или проблематично за легитимиране. Оттук могат да се разкрият пространства за изтласкваните до този момент процеси на тъгуване от раздялата
с болните близки и в крайна сметка да се намерят специфични форми на утеха. В това се състои продук тивност та на
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Обзема те апатия със сигурност и започваш да се отчайваш, защото виждаш, че си безсилен и когато няма помощ от
никъде и когато никой не ти обръща внимание, точно тази
апатия се увеличава и става все по-силна и по-силна, и оттам идват вече и страховете на всеки един човек. Започваш
да си задаваш хиляди въпроси, ако нещо ми се случи, кой ще
ме погледне? Човек става все по-мнителен, апатичен и мисли позитивно все по-малко, даже почти не мисли позитивно.
А в такива ситуации е задължително да има някой, който да
те укорява, да те окуражава, да се усмихва, да ти дава сили.
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биографичния метод като (пре) струк турираща сила за индивидуалните ориентации и прак тики, а в пресечното поле
меж ду социологически анализ и политики на здравеопазване той би бил адекватна основа за едно по-диференцирано
разбиране на потребностите на всички засегнати страни.
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Разговор на Теодора Карамелска
с доцент д-р Игнат Петров, специалист по психиатрия,
геронтология и гериатрия

Как се насочихте към психиатрията в професионално отношение и по-специално към лечението на хора с деменция?
Аз започнах да уча медицина, тъй като имах интереси към биологичните науки. А и моят покоен баща Христо
Петров беше лекар – психиатър и невролог. Той загина в
Александровската болница при голямата бомбардировка на
10 януари 1944 г. (тогава бях шестгодишен). Баща ми е много
способен, бих казал дори най-способният психиатър по онова време. Той е нещо като герой в нашето семейство. Аз винаги съм му подражавал, дори започнах да уча стенография
в осми клас, през една ваканция, тъй като знаех, че баща ми
е бил и много добър стенограф. Но когато записах да уча медицина, първоначално имах интереси, макар и неясни, към
биологическите науки като физиологията например. Като
ученик в 10 клас участвах в ученически конкурс по биология на тема „Учението на Павлов за условните рефлекси“,
тогава написах един реферат, който и досега пазя. Навлязох
добре в тази проблематика. По време на следването си се
насочих към физиологията и патофизиологията, а след това към неврологията. Записах се в кръжока по неврология.
Неговият ръководител беше много сериозен преподавател,
професор Иван Георгиев. Четири години сериозно се зани-
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„ПЪРВОСТЕПЕННО ВАЖНО Е ОБЩУВАНЕТО
НА БОЛНИЯ С БЛИЗКИТЕ МУ С ТОПЛОТА“
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мавах с неврология. Тогава психиатрията ми се струваше
отвлечена наука и не я ценях много. Нагласата ми беше, че
трябва да се занимавам с нещо по-точно, повече с някакъв
биологичен субстрат. Завърших медицина на 22 години с
държавни изпити. По онова време имаше разпределение и,
докато се ориентирах къде мога да започна работа, ми беше
казано, че неврология не мога започна, че първо трябва да
стана участъков лекар и едва три-четири години след това
мога да мина към неврологичен кабинет или неврологично
отделение. Но в психиатрия можех да постъпя веднага и аз
кандидатствах първо в Раднево – Старозагорски окръг, след
това в Карлуково, Ловчански окръг. Така постъпих в Карлуково. Отивайки там, си мислех, че ще работя два-три месеца
и ако не ми хареса, ще се преместя някъде. След два месеца
обаче много ми хареса, попаднах точно на мястото си. Всъщност по онова време това беше една добре организирана
болница, окръжна психиатрична болница, на доста високо
ниво, а тамошните лекари поддържаха много добри връзки
с Катедрата по психиатрия.
Когато постъпих там, бяхме седем-осем лекари в една
голяма болница с близо четиристотин легла. Попаднах в отделение с много тежки болни: това бяха вече деградирали
болни с шизофрения, с много пристъпи и промяна на личност та, епилептици, някои от които бяха опасни, защото вече бяха извършили някакво престъпление. Но аз никога не
съм имал физически страх от болни, макар че има случаи на
лекари, които са убити от болни. В Ловеч имаше една млада лекарка, при която още в началото на професионалния
ѝ път влиза един болен с престъпни нак лонности и с ножче
ѝ разрязва шията. Тя почина, не успяха да я спасят от кръвоизлива. Но аз не съм имал, слава Богу, такива инциденти.
Преминах през това отделение и поисках да се прехвърля в
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по-горното, което беше остро психиатрично отделение, където попадат новопостъпили болни, остри случаи. Там ми
беше най-интересно – каквото научих в Карлуково, там го
научих. Това беше голямо отделение с 85 легла и аз бях сам
лекар. Имах завеж дащ отделение, д-р Константинов, който
беше една година по-голям от мен и вече беше навлязъл в
работата повече от мен. Изобщо колек тивът беше много добър, все от млади хора, от 25 до 30-годишни, главният лекар
беше на 33 години, всички работеха с интерес и със самочувствие. В моето отделение на ден постъпваха един или
двама души и още един или двама изписвах. Тоест работата по документацията беше много голяма, а при моя маниер
на прегледи аз разпитвам болния и стенографирам, така че
краткото работно време не ми стигаше. Следобедните часове си вземах работа в квартирата, която беше в двора на
болницата, дописвах и обобщавах историите на заболяване.
На прак тика удвоявах работния си ден, работех и сутрин, и
следобед, с малка почивка, за да обядвам. Но ми беше много приятно, защото имаше интересни случаи, научих много
неща. И природата там беше изк лючително хубава. Така че
от 23 до 26-годишнината ми бях в Карлуково. И вероятно
щях да остана по-дълго, откъснах се много трудно, защото
емоционално вече бях силно свързан с интересната работа,
с този начин на живот – природата, това, че живеех в самия
двор на болницата в една хубава къща, отивах направо на
работа, на обед си правех малка почивка, после продължавах да работя или в кабинета, или в стаята си, разхож дах се
край реката. Тази близост с природата и липсата на превозни средства много ми харесваше. Но след три години взех
специалност по психиатрия, на 26 години, и напуснах. Втората ми специалност геронтология и гериатрия оформих доста
по-късно.

396

През кои години се случи това?
В Карлуково прекарах от 1961 до 1964 г. Междувременно бях на няколкомесечен специализиран курс в ИСУЛ
и разбрах, че към основания по онова време Център по геронтология и гериатрия (ЦГГ) ще бъде обявен конкурс за
човек, който е работил психиатрия. Професор Матеев1 ме
познаваше от по-рано, случайно ме беше срещнал на улицата и ми беше казал: „Хайде да се явиш на конкурс при нас“.
Аз се явих, спечелих конкурса и станах научен сътрудник, но
доста трудно се откъснах от Карлуково, от хубавия колек тив
и от симпатичните колеги, с които бях там. Тук попаднах отново в градска среда и започнах всичко от начало, защото
Центърът беше съвсем нов.
ЦГГ беше към Министерството на народното здраве и
социалните грижи, така се наричаше то тогава. В меж дународен план той влизаше в една система от институ ти и катедри,
която по онова време – през 60-те години – бяха модерни в
Европа. Първата катедра по гериатрия и геронтология е създадена към Медицинския факултет във Флоренция меж ду
1954 и 1960 г., италианците са една от силните страни в тази
област. Скандинавците и англичаните също имат традиции.
Впоследствие много пъти съм ходил в Италия, поканен от
професор Пасери, председател на Меж дународната асоциация по геронтология, а и покрай майка ми и брат ми, които
са италианисти. Посетих няколко катедри и клиники по геронтология и гериатрия, те винаги са в състава на болничен
комплекс в един медицинския факултет, как то е и с нашата
Александровска болница.
В началото положението ми в Центъра по геронтология и гериатрия беше малко сложно, защото дирек торът,
1
От 1963 до 1971 г. ръководител на Центъра по геронтология и гериатрия към Министерството на народното здраве и социалните грижи.

Означава ли, че през 60-те години българската медицина започва да обръща по-голямо внимание на процесите на
стареене?
Явно попаднахме в период, когато тази тема представляваше интерес в Европа, да не говорим за Америка. В бившия Съветски съюз много хубав, голям, силен институт беше
Киевският институт по геронтология. Една англичанка, която
беше председател на британското дру жество по геронтология, беше ходила там и разказа пред група колеги, че това е
най-хубавият институт в света. Сега той е се намира в Украйна и малко е позагубил от стату та си на всесъюзен институт,
но пак е силен и значим. Бившият му дирек тор, академик Горев, идва на официално посещение в България в началото
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професор Матеев, беше физиолог и ми беше казал: „Хайде
на първо време да работиш с психологически тестове“. И аз
започнах да уча, доколкото можех, психология. Първоначално нямахме клинична прак тика. Центърът беше създаден
като научно-изследователски институт, по-късно имаше и
преподавателска дейност, а през последните години (той
просъществува самостоятелно осем-девет години) се добави и клинична прак тика съвместно с катедри и клиники на
Медицинска академия. С колегата, с когото работех по онова време, К. Константинов, частично се базирахме в Клиниката по психиатрия, където ни посрещнаха добре. През първите години заедно с колегата работехме три дена седмично
в психиатричната клиника и два дена в ЦГГ. Продължих упорито да работя върху психологията на стареенето. За 10 години се откъснах частично от прак тическата психиатрична
работа, макар и не съвсем, просто вече не бях лекуващ лекар целодневно, как то в Карлуково, а по три-четири месеца
водех легла в зависимост от нуж дите на клиниката.

398

на 60-те години и казва, че и ние трябва да направим такъв
център. Той е убедил тогавашният министър Кирил Игнатов2,
един от най-сериозните министри, лекар, партизанин, да основе Център по геронтология и гериатрия. Професор Матеев направи лонгитюдно изследване на влиянието на обездвижването върху здравето на възрастните хора. Аз участвах
в това изследване именно с анализи на психичното здраве
на основата на психологически тестове. Общата цел беше да
се изследва ефек тът от физическата ак тивност, от една страна, и от съвместни кръжочни занимания с културтерапия и
изучаване на чуж ди езици, изобщо от социалната ак тивност,
от друга, върху стареенето.
Неслучайно една от първите ми публикации беше посветена на проблема за деменцията. Това беше основна тема, която професор Матеев въведе. Той имаше теория, че
ак тивност та може да противодейства на стареенето, че физическите упражнения могат да го забавят, как то и, че, обратно, ако човек е бездеен, остарява по-бързо. В това има
известна доза истина, макар че не бива да се преувеличава.
Така или иначе бяха назначени сътрудници, формираха се
няколко секции, моята секция се наричаше „Психология и
психопатология на стареенето“ и в нея се занимавахме с
психичното стареене.
Как то споменах, нашият Център по геронтология и гериатрия (ЦГГ) бе създаден със заповед на министър Кирил
Игнатов, като Научен център и заедно с това струк тура към
отдел „Социални грижи“ на министерството, а за негова база беше определен дом № 11 в София. По онова време това
беше нов дом за стари хора, така че ние направо се базирахме там. Оттук нататък непрекъснато вече работех със слу2
Кирил Игнатов (1913–1994), министър на народното здраве и социалните грижи в
периода 1962–1968, председател на БЧК, народен лекар.

За поколението възрастни хора, които сте лекували, е
типична нагласата, че грижата следва да се случва основно
в кръга на семейството, а не в институция. Наблюдаваше
ли се обаче в резултат на засиления интерес към грижата
за възрастни през 70-те години увеличаване на броя на възрастните хора в домовете?
По начало местата в Домовете за стари хора са малко.
В България под един процент от старите хора живеят в такива домове. Това все още е така, мисля, че не се променило, макар че не следя статистиката. В чужбина тази форма на
грижа е много разпространена, има всякакви видове домове: от тип резиденция, където е направо луксозно, имаш собствен апартамент, до други категории – за по-болни и т. н.
Да речем в Холандия около 7% от възрастните хора живеят в
домове, те са информирани за възможностите и им харесва,
защото това им позволява да са самостоятелни. В Германия
този дял е около 5%. У нас местата са малко и се чака ред.
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чаи на деменция, но ги разглеж дах най-вече като обект на
научно изследване. Разбира се, викали са ме, когато е имало нуж да от някаква консултация, но редовен консултант
в старчески домове, какъвто съм вече над трийсет години,
станах по-късно, през 70-те години, основно в двата големи
дома за стари хора в София, в Дървеница и в Горна Баня. И в
двата съм провеж дал множество изследвания. В Горна Баня
беше построена много солидна сграда – Дом на ак тивните
борци срещу фашизма и капитализма, имаше такава категория, там бяха настанявани и дементно болни. Редовно ходех
да консултирам като лекар възрастни с психични нарушения в Дома. Впоследствие нещата се промениха, най-малкото защото в края на 80-те години броят на ак тивните борци
против фашизма намаля.
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Разбира се, сега вече има много частни домове, но в София
работят основно тези два големи дома на държавна издръжка. В Горна Баня домът бе преобразуван и остана само Дом за
стари хора. В миналото тамошната база имаше редица плюсове: стаите бяха за един човек, достатъчно големи, с много
хубав изглед на юг към планината, с кухненски бокс и с баня.
За един човек. Но после Министерството на здравеопазването се отказа от собственост та и я прехвърли на Столична
община, а общинските слу жители, които се занимаваха със
социални грижи, решиха да сложат втори човек в стая. А тъй
като имаше много офиси в северната страна на сградата, там
също сложиха по един човек, тоест напълниха дома. Навремето четирите етажа бяха обслужвани от четири асансьора,
един бавен, другите бързи, а на всеки етаж имаше голяма
зала за събирания и столова. Сега тези неща вече ги няма.
Преди да го преобразуват в обикновен Дом за стари хора,
щатът от слу жители беше голям – там работеха петима лекари, предимно млади хора, някакъв разкош. После започнаха
да ги намаляват, сега остана само една лекарка, док тор Петева, която е кардиолог и работи много добре, не се жали и ако
някой човек се разболее следобед, тя остава и след работно
време. Медицинската грижа е много добра, но сестринската
и санитарната грижа е в пълен упадък. Санитарки рядко се
задържат, не са на ниво, но лекарката е добра. Това е положението в този дом.
Как се промени ситуацията на дементно болните след
1989 година? Поддържа ли държавата институционалната
грижа за тях или ключова роля продължава да има семейството?
По начало семейната солидарност в България, според
мен, е добре развита. Изследвал съм подробно психично-

Какви са най-общите характеристики на това заболяване?
В България най-често се среща Алцхаймеровата (първично-атрофичната) деменция, почти наравно със съдовата
деменция, като с напредването на заболяването двете придобиват сходни харак теристики. Алцхаймеровата деменция
започва със загуба на паметта. Човек до някое време знае
кой е, по-нататък се стига до пълен разпад на психичната му дейност, той не може да напише нищо, прави някакви драсканици, а накрая вече не може и да говори. Докато
домът в Горна Баня все още беше на ак тивните борци срещу фашизма, бях извикан да консултирам един човек, бивш
министър на правосъдието, юрист, от БЗНС, от функционе-
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то състояние на жителите на 45 села в района около София
и полаганите за тях грижи. Години наред съм ги обикалял,
като извадката ми е от около седемстотин души или 20% от
населението на тези села. Тези хора са били добре или сравнително добре обгрижени в семейството. Самото семейство
обикновено не иска да търси помощ навън. В градска среда също има много случаи, когато близките поемат грижите, като търсят допълнителни специализирани консултации.
И досега например продължават да се обръщат към мен с
молба за домашни посещения и лечение. Роднините търсят
и други видове почасова помощ за техния близък болен, тази форма все още не е изчезнала. Настаняването в дом е поскоро крайна мярка. В двата големи дома – в Дървеница и в
Горна Баня – настанените трябва да са самообслужващи се
стари хора, макар на прак тика това не се спазва. Защото дементно болните често са дезориентирани и могат да се изгубят. В чужбина например те носят гривни, благодарение на
които можеш да ги намериш, ако се случи нещо такова.
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рите на Георги Трайков. Запознаваме се и аз го питам: „Другарю еди кой си, вие какво работите?“, за да видя какво ще
ми отговори, а той помисли и каза: „Аз съм адвокат в град
Плевен“. Малко се учудих, защото знаех, че от 9-ти септември 1944 насам той живее в София, че е член на постоянното
присъствие на БЗНС, народен представител. После научих,
че след като е завършил висшето си образование, той действително е работил като млад адвокат в Плевен. Тоест в хода
на болест та целият му съзнателен живот в София беше изтрит, бяха останали ранните спомени от младост та му. Найнакрая той изгуби и речта си.
Какъв тип грижи трябва да се полагат за такива болни?
Грижите са всестранни: медицински, ако се появи придру жаващо заболяване, при залежаване трябва да се внимава за декубиси, защото това са рани, които трудно заздравяват и предполагат специфични начини за лечение. Разбира
се, трябва да се разговаря с дементно болните: те обичат да
говорят за миналото си, за времето, когато са били известни
и добре поставени в обществото, обичат да показват личните си албуми. Някой ще попита дали е това е полезно за тях?
Да, защото това ги оживява, създава им приятни емоции; подобре да разговаряме с тях, да ги гледаме в очите, отколкото
да избягваме общуването. Те правят грешки, да речем, могат
да кажат, че са ходили еди къде си, пък в действителност да
не са излизали – това са така наречените конфабулации или
заместване на липсата на спомен с нещо измислено. Друг
мой пациент с деменция, който си живееше в къщи, излизаше редовно да си пазарува. Веднъж обаче забравил как да се
върне в къщи и се лу тал по улиците, накрая решил и отишъл
на гарата, взел влака до родното си село. Ранен спомен, сигурен, а от там вече го бяха ориентирали и върнали в дома му.

Срещали ли сте свещеници, които проявяват желание
да помагат на възрастни болни от деменция?
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Как трябва да изглежда институционалната грижа
според вас?
Аз съм привърженик на самостоятелната стая, макар че у нас в домовете обикновено са настанени по двама
или трима души в стая. Но това не е в полза на общуването.
Ако болният е сам, но излиза от стаята си, в столовата, в някакви кръжоци, които се организират, в групови занимания
за ориентация, там той ще общува с хора. Защо тогава да не
запази самостоятелност та си? Едно от най-хубавите заведения, което съм виж дал, беше в Осло. Една доста голяма къща
за около 15 или 20 души с деменция, в която всеки имаше самостоятелна стая, с кухненски бокс или само с мивка, отделно имаше общи помещения, обща кухня с много домакински
уреди, перални и т. н. Обслужващият персонал беше доста
голям. И тези хора бяха обучавани как да възстановят навиците си, да си изперат дрехите, да си сготвят някаква храна, персоналът излизаше с тях на покупки. Близките на тези
болни приемаха много добре тази форма на грижа. Когато
попитах: Кой плаща за това? отговорът беше: държавата или
общината. Сигурно близките също плащат някаква такса,
но тя не е достатъчна за поддръжката. Този дом беше еталон, много хубав, сигурно затова и ми го показаха. Другият
дом, който посетих в Осло, беше от типа дневен стационар:
болните работеха заедно с учители, рисуваха с тях, правеха
някакви художествени предмети, които после се продаваха.
В Осло бях и в болнично гериатрично-психиатрично отделение, където имаше голям персонал – общо взето, по един
обслужващ на болен, наравно. Но това е достъпно за богати
държави.
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В бившия Руски дом, на шосето за Княжево, малко след
Горнобански път, навремето са приемани белогвардейци,
а по-късно и бежанци, имигранти. Там има църква, която е
помагала, но сега не знам какво е положението. В клуба на
Донка Паприкова и на нейната дъщеря Зоя Кру тилин също
имаше свещеник, който ходеше там редовно и поддържаше
връзка с тези хора.
Какви са основните проблеми, с които се сблъскват
близките на дементно болните? Има ли социална стигма
върху това заболяване в България?
Не, българското общество приема това заболяване поскоро като проява на стареенето и в известна степен като
естествено развитие на нещата. Грижите, които се полагат
всекидневно, са хранене, обличане, защото заедно с ориентацията се губят и сръчностите за обличане, за миене, болните се изпускат по малка нуж да…
Те самите разбират ли, че са болни?
До някаква степен, зависи от личността. Някои разбират, но не могат да го дефинират. Един от моите най-добри
професори разви деменция на над 90-годишна възраст и когато отидох да го видя той извади един албум от 90-годишния си юбилей и като ми показа професор Матеев на една
снимка, ми каза: „Този е голям човек“, но без да споменава
името му. По едно време ми сподели: „Чудя се аз ли съм Петър Николов или не съм аз?“. Осъзнаваше до някаква степен,
че нещо се случва с него, но той беше и много рефлексивен
човек.
Самата болест се ускорява с времето, защото на практика представлява атрофия на мозъка, която води до атрофия на други органи и накрая болните умират в кахексия.
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Навремето се смяташе, че средната продължителност на
живота им след поставянето на диагнозата е пет години при
домашна грижа – защото семейната обстановка е подкрепяща – и по-малко в дом. Напоследък тези неща се промениха и болните могат да живеят десет, петнайсет години след
поставянето на диагнозата … Но при първите признаци на
болест та близките би трябвало да се обърнат към личния лекар, при него има формуляри, които се попълват, търси се
мнение на психиатър, впоследствие се изчислява процент
трудоспособност и болният получава пенсия. Като експерт
съм участвал в такива комисии.
Аз самият никого не съветвам да отиде в дом, обикновено казвам на близките: „Гледайте, ако може да остане
в къщи“. Първостепенно важно е общуването на болния с
близките му с топлота. Както споменах, в чужбина има и други варианти: да речем, възрастният човек си живее в къщи,
но има дом, който поддържа връзки с такива болни, и им
предлага да постъпят там за един месец, да получат ак туална оценка на състоянието си, ако имат например декубитуси, да бъдат лекувани, за ограничен период от време, който
обаче се явява своеобразен отпуск за сина или дъщерята,
после болният се връща в къщи. Тази форма на грижа се нарича respite care. Тя е оправдана, защото би могло да се очаква, че в резултат от изтощението при близките на болните
е възможно да се появят чувства на фрустрация, на неудовлетвореност. Разбира се, това зависи от личност та, от семейното възпитание, от отношенията в семейството, но е хубаво
хората да бъдат свързани с помощни екипи от медицински
сестри и например рехабилитатори, които да им помагат в
определени моменти.

406

Смятате ли, че предишните поколения са се е справяли
по-добре с грижата за дементно болните?
Трудно ми е да кажа, но допускам, че да. Днес тенденцията е семействата да са все по-малки, разширеното семейство е по-скоро рядкост. В миналото беше по-обичайно повече хора да живеят заедно. И сега се случва, но не толкова
често.
Увеличава ли се процентът на хората с деменция или в
това отношение няма надеждни статистически данни?
Доколкото броят на старите хора в световен мащаб се
увеличава, нараства и броят на хората с деменция – това е
резултатът от застаряването на населението. Като процент
обаче не, защото процентът е функция на възраст та: при хората от 65 до 70 години 1,4% имат деменция; при от 70 до
75-годишните стават точно два пъти повече – 2,6%; при хората от 75 до 80 години – 5,6%. Процентът се увеличава в геометрична прогресия, което показва все пак, че възраст та
е основният рисков фактор. При над 85-годишните процентите стават над 23. Заедно с моя колега К. Константинов съм
изследвал и българските столетници – около 250 човека, в
домашна обстановка, повечето от тях живеят в Родопите,
в хубави села. И с психологически тестове, и с разговори
установихме, че 28% от тях имат деменция със значителни
промени в памет та и ориентацията. Някъде се споменават
и по-високи стойности, но аз говоря за трийсет процента.
Погледнато от обратната страна обаче 70% от българските
столетници нямат деменция.
11.02.2018 г., София

ABSTRACTS

408

CARING FOR LIFE WITH DISABILITY
AND ALTERNATIVE SOCIAL TIMING
Galina Goncharova
The article discusses various meanings and articulations of biographical
time in the process of caring for people with disabilities. This discussion
is carried out on the basis of 35 interviews and 9 focus-groups with
mothers of children with disabilities, conducted in 2017–2018. Leading
concepts in the field of life course studies and medical sociology are
examined with an emphasis on the experience of coping with crises
and transformations, which come after the initial diagnosis and in
the course of the adaptation to the loss of a horizon for prosperity
and „development“ in the community/society. The main thesis is that
the specific dynamic of the care for life with disability triggers the
construction of and the adherence to alternative social timings and
„cultural life protocols“, which in turn supports the emancipation and
the empowerment of the participants in the process of care while also
evincing a strong critical potential for evaluating the social and historical
frames of „normality“.
Keywords: care for life with disability, trajectory of suffering, biographical
time, social timing, cultural life protocols

MORAE, NARRATIVES, AND MORALITY:
THE CONFLICT BETWEEN SOCIAL NARRATIVES
AND PATIENT NARRATIVES IN CANCER CARE
Aleksandra Traykova
This paper investigates how medical ethics could potentially draw
on the sociology, philosophy and cultural studies of medicine when
critically evaluating our attitudes towards cancer patients from a social
and moral standpoint. It addresses issues such as stigma and negative
stereotypes, as well as the various ways in which they affect cancer

Keywords: medical ethics, social roles, patient narratives, negative
stereotypes, stigma, disease, medical humanities, philosophy of
medicine

THE REFORM IN THE ASSISTANCE CARE IN THE ASPECT
OF THE NEW REGULATIONS OF THE PERSONAL ASSISTANCE ACT
Ivan G. Dechev
The reform in the care legislation is an important step that is highly
expected by all persons with disabilities and their families and relatives.
The Personal Assistance Act, which has been into force since January 1,
2019, regulates in a new way the relations regarding the assistance.
The topic is relevant due to the taken actions for solving the problems
with the assistance support by January 1, 2019, when the care was
provided only on a project basis.
The aim of this report is to be compared the regulation of the assistance
care before and after the entry into force of the Personal Assistance Act
in terms of persons with disabilities, their opportunities for assistance
and the established mechanisms for measuring their satisfaction.
Emphasis is also placed on the requirements for the assistants and the
established tools for assessing the quality of their work.
Conclusions are drawn up and proposals are made for further actions
to overcome the shortcomings in the undertaken reform, thus ensuring
that the way taken is in the right direction and that efforts are aimed
at ensuring the rights of people with disabilities and their personal
assistants.
Keywords: personal assistance, persons with disabilities, assistance
support, The Personal Assistance Act
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patients’ existential outlooks, personalities, social roles, and quality of
life.
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HOMECARE AS MEANS TO ACHIEVE A DIGNIFIED
AND ACTIVE LIFE: A FAMILY DUTY, A GOVERNMENT
RESPONSIBILITY, AN ACT OF CHARITY AND/
OR A SUCCESSFUL SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MODEL?
Martin J. Ivanov, Radoslava Lalcheva
The home care in Bulgaria traditionally is left primarily as responsibility
to the family. As there is no separate home care system to unite medical
and social care at home, incl. palliative care, the home care services are
situated somewhere in the No man’s land between the institutions,
municipalities and charitable organizations. On the background of
negative demographic tendencies of the graying and shrinking society
as well as the newly arisen challenges of the Covid-19 pandemic that
ineffective, uncooperative and disintegrated state of the home care
services in particular and of the social sector in general, is a challenge
to be urgently addressed. The analysis provided as a difference between
the ideally typical, theoretical positioning of the home care services in
the social system and the actual situation in Bulgaria is used as pragmatic
step to outline the possible field for social innovations and development
of successful social entrepreneurship models. The establishment
of permanent innovation structures with suitable methodology to
experiment and provide new solutions bridging the gap between the
different stakeholders and the beneficiaries is one of the ways to bring
positive social change. Especially for the home care services the focus
on innovation should be in the integration of social and health care and
within the broader community-centered services, their digitalization
and de-bureaucratization in order to facilitate the burden of the formal
and informal caregivers and last but not least to promote prevention
and active aging.
Keywords: homecare services, social innovations, social entrepreneurship, lab for social innovations

The paper uses social history as a framework to explore the construction
of the category of „pretubercular children“ and its practical
consequences in terms of policies of institutions and prevention
especially the open-air schools in Bulgaria. From the second half of
the 19th century, tuberculosis increasingly engaged public attention,
being identified as one of the most frequent reasons for sickness and
death. The relationship between children and tuberculosis became
an important focus of attention during the early 20th century. Medical
surveillance produced new categories and data which in turn justified
the continued growth of child hygiene. The open-air schools were seen
as a method of educating children with tuberculosis while treating
them with fresh air, rest, and nutritious food. Because it was nebulous
and ubiquitous, „pretuberculosis“ was a diagnosis on which a broader
cultural agenda could be superimposed. The presumed disese provided
a reason to wrest control of children from parents who often were
impoverished, practiced poor hygiene, had inadequate nutrition, and
were considered ignorant by those in power. The anti-tuberculosis
campaign in Bulgaria produced a wide range of initiatives to promote
child health. The Bulgarian case emphasized not only the necessity of
analysing the international context of national health policies, but also
the strong impact of national path dependency on the implementation
of knowledge. The medicalization of the Bulgarian campaign against
children’s tuberculosis from 1930s may serve as an example of hou
shifting economic and political circumstances challenged previously
established policies and traditions in the prevention of disease.
Keywords: social history, Bulgaria, tuberculosis, child health, open-air
schools
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CARE FOR THE „PRETUBERCULAR“ CHILDREN
AND THE OPEN-AIR SCHOOLS IN BULGARIA
IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
Milena Angelova
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THE WORKING CLASS LIVING CONDITIONS’ SOCIAL SURVEYS, DONE
BY WOMEN SOCIAL DEMOCRATS IN BULGARIA IN THE 1930S
Kristina Popova
Women's movements in Europe in the first half of the twentieth century,
especially women’s Social Democratic societies, were closely linked to
social reformism and activism, and the elaboration and adoption of
social survey methods. The article aims to present the place of Bulgarian
female social democrats united in the Women's Social Democratic Union
(established in 1921) in the survey of living conditions in the workingclass neighborhoods in the cities. The European influences upn the
Unions initiatives of home visits and social surveys are presented as well
as the attitudes towards poverty, social problems like unemployment,
poor living conditions, childcare. The main sources are the publications
in the Union’s issue „The Disscontented Woman“ in the early 1930s. The
social surveys contributed to the womens’ social knowledge in these
years. Like the public health nurses and social workers, female social
democrats also wanted to communicate with the inhabitants of the
working class neighborhoods. They wanted to hear their voices and
record their stories. Despite of this solidarity socialdemocrats shared
eugenic views, and also their solidarity was limited and reduced to
people who „love and seek labor“.
Keywords: women social democrats, poverty, living conditions, suburbs,
social surveys, children caregiving

GENDER, CARE AND CITIZENSHIP:
DISCOURSES OF ABSENCE
Lyuboslava Kostova
This article deals with the interaction between categories of gender,
care and citizenship as a demand for rights and recognition. My focus
is mainly concentrated on the concept of mothers of children with
disabilities and their struggle to be heard, understood and accepted,
their drive for social change both for them and their children, as well

Keywords: gender, care, citizenship, disability, lack, individual narrative,
social change

THE BABY: AMONG MOTHERHOOD, MATRICIDE,
AND IMPOSSIBLE CARE CONTEXTS
Monika Bogdanova
Putting Baby care on the psychoanalytic paradigm is a revolutionary
idea decades after Anna Freud and F. Dolto. Should we, given the current
contexts, abandon this extravagant idea or do as Lacan does, going back
to Freud, to psychoanalysis? Because how else will the refined processes
of the birth of the Subject, of the difficulties of the mother’s birth and the
pain of the matricide giving birth to the beginning of…
Keywords: psychoanalysis, Baby, invocatory drive, birth of the mother,
matricide
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as the missing place of fathers of these children it the public space and
debate-mainly expressed by the lack of their voice. Individual narratives
can and initiate social change when they are shared, when the heroes
of these stories have the opportunity to speak about them aloud, when
there is even the slightest opportunity for these stories to be told,
revealing what is unique and specific for each individual case and what is
common, repeating moment for all of them. The main challenge, which
narrators have to overcome, is the so called social silence taboo, the wish
to hide and silent their own voices in some distant, dark but safe place, to
have the courage to speak about things, both shameful and stigmatized,
for hardly anyone speaks. To accomplish this overcoming of silence,
social actors have to fulfill two goals: to accept the significance of their
own stories and voices, first-before themselves, second as a community
of similar stories, and finally – before important others, which in fact
are all the others, outside the storylines. So, when in a social situation,
discourse, place, story, the voice of fathers is missing – this is a lack. Lack
of space, of time, of significance of this voice, which is rather important,
which is the other‘s sex voice and without which every social change is
incomplete and somehow corrupted.
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I AM WHAT I EAT: BODY WEIGHT AS A FACTOR
FOR WELLBEING IN ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE
Dalia Georgieva, Bozhidar Lechov,
Radina Stoyanova, Sonya Karabeliova
Being overweight is a serious condition that is often stigmatized and
affects all aspects of people’s functioning (Strobe, 2008). Our study
aims to explore whether body mass index (BMI) differentiates subjective
wellbeing and attitudes toward overweight people. Study comprises
134 participants (77% women and 23% men), aged 16–45 (M = 26.96, SD
= 6.86), devised according to their BMI (M = 23.70, SD = 6.52) as follows –
69% in norm (BMI below 25) and 31% overweight. To measure subjective
wellbeing, we have used the 12-item Positive and Negative Affect
Schedule (Zankova 2015), and for attitudes toward overweight people –
the 14-item Fat phobia scale – short form (Bacon et al., 2001). Results
from a series of t-tests show no significant differentiation by BMI of
neither subjective wellbeing, nor attitudes toward overweight people.
However, the two-way ANOVA analysis (F (3) = 4.348, p < 0.05) shows
significant differences in BMI of participants between affect balance
styles groups (healthy, low, reactive, and depressive) in interaction
with age groups. As regards to attitudes toward overweight people,
even though they are not differentiated by BMI, overall about 50% of
participants tend to attribute negative traits to overweight people,
while the percentage drops to 20% when it comes to positive traits.
Keywords: overweight,
overweight people

subjective

wellbeing,

attitudes

toward

The report introduces the results of a research of 134 respondents aged
between 16 to 45 years. The aim of the study is to analyze the relationship
between weight, weight-related health beliefs, and attitudes toward
being overweight. For the purposes of the study, a questionnaire
was created according to the Health Belief Мodel (Rosenstock 1974).
Attitudes toward overweight were measured through The Fat Phobia
Scale – Short Form (Bacon et al. 2001). Results showed relations
between the two scales of the Health Beliefs Questionnaire: „Perceived
susceptibility“, „Perceived obstacles“ and weight gain. In relation to age
and gender, as a differentiating factor was established the tendency
women to have higher health motivation and the group aged between
26 and 45 to have higher values on the scale „Perceived susceptibility“.
Keywords: overweight, health beliefs, motivation for a healthy lifestyle

OBESITY COGNITIONS AND HEALTH MOTIVATION
IN ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE
Stefaniya Spasevska, Desislava Kozhuharova,
Radina Stoyanova, Sonya Karabeliova
Specific attitudes and beliefs associated with overweight in adolescence
predetermine multiple behavioural choices for maintaining a healthy
weight and measures to reduce overweight (Stice & Shaw 2002). The study
aims to explore the relationship between obesity cognitions and health
motivation. The sample includes 134 participants (77% women), aged
16–45 (M = 26.96, SD = 6.86), devised according to their BMI (M = 23.70,
SD = 6.52) as follows – 69% in norm (BMI below 25) and 31% overweight.
The study was conducted by the Obesity Cognition Questionnaire
(Larsen & Geenen 2002), the Health Motivation Questionnaire and the
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MOTIVATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE
IN ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE
Teodora Djorgova, Petya Pandurova,
Radina Stoyanova, Sonya Karabeliova
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Positive and Negative Affect Scale (PANAS), (Zankova 2015). Significant
relations between obesity cognitions and health motivation were
found. Overweight respondents tend to attribute psychological factors
to the development of the condition to a higher extent, and also identify
higher levels of perceived susceptibility to overweight and obesity in
comparison to respondents with normal body weight. They also have
the highest levels of perceived barriers to maintaining a healthy weight.
Women were found to have higher health motivation. The age group of
26 to 45 years old was considered more susceptible to overweight and
obesity than younger participants in the study.
Keywords: obesity cognitions, health motivation, subjective well-being

MENTAL SUFFERING AS A SOCIAL DEATH IN BULGARIA
Margarita Gabrovska
The article presents a small part of the results obtained within the
three-year project „Generational models for dealing with life crises:
biographical, social and institutional discourses“ (2017–2020) and in
particular the findings related to the topic of institutional care in cases
of mental illness. The article states that mental illness is to a much lesser
extent a medical problem and to a much greater extent a social one.
At the same time, the lack of vision and policies to ensure psychosocial
support leads to the irreversible destruction of the autonomy of people
with mental suffering, as well as the opportunity for full return and
meaningful life in society.
Keywords: patient, institution, care, psychiatry

In 2020, mental disorders are recognized as the second leading cause
of disability in the world. Despite this increased prevalence of mental
disorders and the presence of high levels of mental pain and suffering
in society, efforts to cope do not seem sufficient. There is a significant
difference between the need for mental health services and the
access to high-quality ones, which is a worldwide tendency. Mental
health policies and programs are seen as key tools for setting strategic
priorities, coordination measures, and reducing the fragmentation of
services and resources in the mental health system. With this analysis
an attempt is made to review the current system of psychiatric services
in Bulgaria by structural units, the relationships between them, their
resource provision and financing. Attention is paid to some practices and
policies that are inadequate to the needs of the patients, their successful
treatment and successful social rehabilitation and integration.
Keywords: mental health, policies, health system, psychiatric care,
Bulgaria

DIMENSIONS OF HEALTH AND CARE FOR THE ELDERLY –
SOCIAL MEDICINE DISCOURSES AND DEBATES
Desislava Vankova
Background: Social medicine connects, and often unites and „reconciles“
clinical practice, prevention and non-medical care for vulnerable social
groups, such as the elderly. It approaches health holistically, taking into
account the influence of all the determinants – behavioral, biological,
social, environmental, ethical, legal, systemic (organization of treatment
and rehabilitation, funding, health policies). The aim of this report is to
present the public health approaches to health and care for the elderly,
summarizing sustainable health promotion strategies. The following
methods are applied: historiographical method and literature review.
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CURRENT STATE OF THE PSYCHIATRIC SYSTEM SERVICE
IN BULGARIA. THE RECOVER-E PROJECT
Vladimir Nakov, Hristo Hinkov, Stefani Nikolova
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Public health analysis: In research, two complementary research areas
are distinguished focusing on demographic or population aging and
individual aging (normal, optimal and pathological). Even in the absence
of a serious illness, there are significant differences in functioning
among people over the age of 65. Health and care for the elderly are
presented in three discourses: 1) integrative approaches to health and
ageing; 2) health promotion as the necessary environment for the active
and positive ageing; 3) health-related quality of life of the elderly and
the humanistic societal values
Conclusions: Social medicine has the potential to provide sustainable
strategies addressing the wellbeing, health and social challenges
associated with demographic and individual aging by identifying
complex issues that often remain out of the focus of monoparadigmatic
biomedical approaches. The role of people over 65 as a social capital is
being reconsidered.
Keywords: social medicine, integrative health, ageing and care,
integrative science

CRISIS WITHIN THE COMMUNICATION WITH ELDERLY PEOPLE
IN ADVANCED DEMENTIA AND POSSIBILITIES TO OVERCOME
THEM – PSYCHOANALYTICAL AND PHENOMENOLOGICAL ASPECTS
Boryana Bundzhulova
An attempt is being made in this text through phenomenological,
psychoanalytical tools and through the validation method and its
practical applicable technics to outline and understand the specifics of
radical differences between the lifeworlds of dementia and „normality“.
An attempt is being made to penetrate into the „deep“ experiences of
elderly person with dementia, which from the point of view of „normal“
people are showing themselves as „nonsense“, „mad“, hallucinatory
experiences, actions, movements, etc. These hallucinations, actions,
movements, use of objects are understand here as expression of the
need to rework and satisfy „hidden“ needs, impulses, desires, because
dementia destroys rational but the unconscious Self. From this point
of view the „nonsense“ behavior makes „sense“ „here“ and „now“

Keywords: lifeworld of dementia, lifeworld of „normality“, unconscious
Self, pleasure principle, validation, nonfixed „hidden“ sense

DEMENTIA AS A FAMILY MEMBERS DISEASE
Teodora Karamelska
The paper presents the daily difficulties and experiences of the relatives
of patients with dementia and analyze the effects of closing the care
mainly in the sphere of home and family. The aim is to show that in
certain cases this leads to a steady shift of the flow curve of the life
trajectory of the caregivers and often causes their own psychosocial
dysfunction. It is argued that the inscription of the topic of dementia in
the overall history of the life of caregivers has the potential to lead to a
positive modification of their experiences and reveal unrecognized by
them hitherto biographical resources.
Keywords: dementia, family members, caregivers, narrative biographical
interview
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for the person with dementia, in a particular way, in a subjective but
nonreflexive dimension and for his/hers relatives as a specific form of
co-constitutuation of this „sense“, of reinterpretation, rationalization
and „normalization“ of the arising crisis.
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