
СТАНОВИЩЕ  

от проф. д-р Александър Любенов Гънгов, СУ „Св. Климент Охридски“ относно 

дисертацията на г-н Давид Томази „Медицинска философия. Философски анализ на 

себевъзприятието на пациента в диагностиката и лечението“ за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор по философия“ по 2.3. „Философия“ 

(Философия с преподаване на английски език) 

 Представената дисертация на английски език, съдържа 405 стр. по БДС. 

Библиографията се състои от 150 заглавия, преобладаващият брой от които е на 

английски език, а част от тях са на италиански и немски. Текстът включва седем глави, 

увод и заключение; след основният текст на дисертацията е добавено като приложение 

клинично изследване, извършено от дисертанта в сътрудничество с екип от 

Медицинския факултет на Университета във Вермонт—даденото изследване има 

статут на апендикс и не се явява част от дисертацията. Авторефератът е в разширен 

формат на български език, както изисква Законът и Правилникът на СУ. Дисертантът 

има три публикации по темата на дисертацията. Г-н Томази е взел семестриалните 

курсове, носещи 60 ECTS, които са предвидени в индивидуалния учебен план, с 

отличен успех, както и минимумът по специалността. Дисертацията е лично дело на 

нейния автор, като всички позовавания са извършени коректно. Спазени са всички 

изисквания за откриване на процедура за публична защита. 

Дисертантът прокарва през цялата работа неприемането на обективисткия 

подход към клиничната практика. Той аргументирано показва, че философският начин 

на мислене е най-добрият подход при осмислянето на отношението пациент-лекар, 

както и на отношенията между членовете на лекуващия екип. Освен това авторът 

смята, че философските концепции, които подчертават и изследват именно 

интерактивния характер на човешките взаимоотношения, като тези на Юрген Хабермас 

и Чарлз Тейлър, са особено значими за представянето на етическия елемент в процеса 

на лечение. Давид Томази напълно оправдано отива дори по-далеч в твърдението си, че 

зад многовековните философски наслагвания се крие една проста истина, която се 

проявява по открит и красноречив начин във философията на Левинас, а именно: 



смисълът на философстването се състои в срещата с Другия, което е и централният 

въпрос на диагностиката и терапията. Тук би трябвало допълнително да се подчертае  

пълната уникалност на Другия в концепцията на Левинас за разлика от третия, в когото 

Другият се превръща при всяка обективация. В такъв смисъл, дисертантът, насочвайки 

се към разбирането на Левинас за Другия, е открил изключително продуктивна почва за 

размишление и за практически действия,  която може да служи като идеал за 

отношението към пациента като към индивидуалност, а не просто като към въплъщение 

на определени зависимости.   

Авторът представя приемливи доказателства, че този философски подход, се 

поема от медицинската философия, която е способна практически да го осъществява в 

полза на пациентите и, най-вече, в областта на психотерапията и психиатрията. Тъкмо 

това предопределя ролята на медицинската философия като транслационна наука. 

Мисля, че има основание медицинската философия да се определя като транслационна 

наука, посредничеща между теоретичните изследвания и практическите действия при 

лечението на пациента. Бих искал да подчертая, че медицинската философия би 

трябвало да бъде и нещо повече от транслационна наука, интерпретирайки смисъла на 

съществуването на пациента в процеса на неговото заболяване и лечение—нещо, на 

което дисертантът също се спира. 

Авторът напълно оправдано приема, че медицинската практика би трябвало да 

се съобразява с подхода на съвременната херменевтика и в частност с възгледа на 

Хайдегер за Dasein, като термин, който схваща човека в неговата екзистенция, т.е. като 

онтично-онтологично същество, проблематизиращо собственото си съществуване  във 

връзка с Битието. Освен това, колегата Томази правилно възприема подхода на 

Хегеловата „Феноменология на духа“, където чрез последователно разкриване на 

различни метафорични образи се представя ставането на човешкия дух, с оглед на 

термините „явяване“, „само-заблуждение“, „припомняне“, „абсолютно знание“, като 

метод, допринасящ за медицинската философия.   



Дисертантът обръща специално внимание на преодоляването на различните 

паралогизми и особено на заблуждението post ergo propter hoc при диагностицирането 

и терапията, което помага за намаляване на грешките в клинична практика и за 

подобряване безопасността на пациентите. Показано е прецизно значимостта на 

критериите на Брадфорд Хил за установяване на каузалността в медицината, което 

предоставя възможност за по-точно диагностициране, за провеждане на етиологично 

лечение, разкриване механизмите на патогенезата и  прецизиране данните на 

епидемиологията. 

Авторът проявява специален интерес към психологията и психотерапията и 

смята, че различни философски направления като феноменология, херменевтика, 

екзистенциализъм и постомодернизъм са особено ценни за психологията, позната като 

хуманистична психология. Тези философски подходи играят роля, близка до тази на 

наративната медицина и без да се противопоставят на позитивната психология, а 

напротив, в сътрудничество с нея, биха могли да играят важна роля в психотерапията. 

Следвайки идеите на Гадамер, колегата Томази  приема здравето като израз на 

специфично човешкото съществуване, като феномен, в който се изявява моралната 

отговорност към другите и към природата. Освен това, в разбирането за здравето се 

въплъщават различни ценностни системи. Поради това разглеждането на болестта и 

здравето в светлината на философските категории би допринесло за придобиването на 

по-адекватна представа за тях.  Важно е и споменаването на „двойната херменевтика“ 

според терминологията на Антъни Гидънс, залагаща на интерпретацията не само в 

областта на обектите, както това правят естествените науки, но и извършваща 

интерпретация в областта на хуманитарното и социалното знание, както и в 

медицинската теория и практика. Тук се налага да напомним, че във философията 

субект-обектното отношение се преодолява още от Хегел в неговото разбиране за 

субстанцията субект. Тази тенденция на преодоляване е още по-отчетлива във 

феноменологията и херменевтиката, а във философията на Левинас целият свят се 



представя в отношението между мене и Другия, което е особено значимо за клиничната 

практика и би могло да служи като образец на отношението между лекар и пациент. 

 

В цялата работа дисертантът прокарва възгледа за продуктивността на 

съчетаването  на три подхода към медицината: медицина, основана на доказателства,  

медицина, подпомогната от доказателства и медицина, насочена към пациента. 

Определящият характер на индивидуалността на пациента, а не просто разглеждане на 

индивидуалността като вариация или изключение от правилото, е съществена гаранция 

за успешната клинична практика. Разглеждането на човека като същество, търсещо 

смисъл, целеполагащо и структуриращо действията си в съответствие със смисъла и 

целите, неотменно предопределя и процеса на лечение. Тук се крие и радикалната 

разлика между хуманитарната и ветеринарната медицина. Разлика, намираща се отвъд 

различната анатомия, физиология и генотип на двата вида пациенти. 

 С казаното дотук бих искал да изразя мнението си, че представеният 

дисертационен труд съответства на критериите за присъждане на образователната и 

научна степен доктор и предлагам на уважаемите колеги от научното жури да я 

присъдим на г-н Давид Томази. 

 

15.11.2015 г.     Подготвил становището:  

      /проф. д-р Александър Л. Гънгов/ 


