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               Дисертацията на Дейвид Томази е насочена към разглеждане на 

един много специфичен сектор от научното познание и по-конкретно 

медицинското, в което се преплитат различни философски, технически, 

маролни и практически умения, които го правят изключително 

комплексно. Авторът много добре се е насочил към разкриване на 

философските основания в лечебния процес, като специфична практика, 

през призмата на проблема болест – здраве. В хода на анализа се търсят 

такива философски основания на диагностичния процес, с което се 

потвърждават думите на Хипократ, че „медицината е сестра на 

философията”. Дисертантът много добре е разкрил историческата връзка 

медицина и философия от античността до наши дни, като се започне с 

Хипократ и Гален, като се мине през Ренесанса и Просвещението, и се 

стигне до съвременността. Въз основа на този анализ дисертантът 

формулира основните философско-медицински въпроси като отношението 

тяло – душа, болест – здраве, причина и следствие, диагноза и лечение и 

т.н. 

             Дисертантът задълбочава своя анализ в развитието на 

медицинската философия като се спира на връзката херменевтика и 

доказателствена медицина през призмата на идеите на Бунге, Витгенщайн, 



Ледер и др.  В хода на тази връзка много добре е показана ролята на 

статистическия метод, на езика, на мисленето, експеримента в 

конструиране на медицинската теория. 

             Дисертантът много добре е разгледал връзката медицина и 

психология, където се преплитат различни идеи от бихейвиоризма, 

екзистенциализма, феноменологията и херменевтиката. Те лежат в 

основата на психологическия и психиатричен метод, като са теоретична 

основа на диагнозата, прогнозата, терапията и т.н. На тази основа 

дисертантът търси тясната връзка между невронауката и феноменологията, 

опирайки се върху идеите на Хусерл и Хайдегер, Мерло-Понти също 

допринася за задълбочаване на анализа на тялото – субект, а също тяло – 

обект. Тези идеи намират своето продължение в един важен проблем като 

мислене – мозък, където философия на медицината има широко поле на 

действие в очертаване на релацията душа, дух, съзнание и т.н.                       

в основното отношение тяло – душа. На тази основа дисертантът много 

добре е изградил своя модел на анализ върху поведението на пациента. 

Неговият анализ е насочен към взаимоотношението лекар – пациент и 

неговото себевъзприемане. Точно тук, опирайки се на Фр.Ницше, Хегел, 

Кант, Хердер, дисертантът очертава много добре Аз-ът като универсална 

човешка природа. Точно в усещането на своето Аз, „човек не е нищо 

друго, освен това, което прави от себе си”. Тази особеност се вижда още 

по-добре в идеите на Хайдегер, Ж.П.Сартр, Гадамер, Дерида и др., където 

Аз-ът се трансформира в много отношения на „себе си”. В отношение ние 

се себевъзприемаме като единство на външни и вътрешни фактори, които 

се отразяват върху смисъла и целта на човешкия живот. При решаването на 

този въпрос според автора  роля играе философската антропология, която 

има важен принос в оскмислянето на човешкия живот. Самата тя дава 

възможност да се използват нейните резултати на съчетаване на 

емпиричното с теоретичното, което задълбочава анализа във философското 



разбиране на живота, смъртта, здравето и болестта от страна на 

медицината. Самата медицинска философия според дисертанта 

задълбочава своя анализ като слиза на генетично ниво, където гените са 

важен фактор на процесите в нас. 

            Дисертантът задълбочава своя анализ като търси връзка между 

комплиментарна, алтернативна и традиционна медицина, чиито методи и 

резултати дават възможност за по-комплексно изучаване на човека. А това 

става още по-добре като бъдат привлечени радица екзистенциалисти като 

Ж.П.Сартр и А.Камю, с които да се навлезе по-дълбоко в екзистенцията на 

човека. Самата му същност изправена пред абсурда на живота, изпада в 

различни екзистенциални ситуации, сред които е и смъртта. Изправен пред 

нея, човек се обръща към Бога като утеха. 

            Дисертантът добре е проследил идеите на много екзистенциалисти 

относно времето, битието, живота и смъртта, където идеята за Другия 

играе важна роля. За Левинас  - „Аз не съм всичко, аз съм това в „лицето 

на Другия”. 

           Дисертантът много добре се опитва да посочи различните нива на 

анализа в разкриването на човешката природа, което е много необходимо 

за съвременната философия на медицината. Самата тя разглежда човека 

през идеите на Фр.Ницше, Ж.П.Сартр, К.Ясперс, които с анализа си са 

навлезли в дебрите на човешкото битие. Само то е изправено пред 

различни погранични състояния като болест и здраве, живот и смърт, тяло 

– душа, съзнателно – безсъзнателно и т.н. Ето защо смятаме, че анализа би 

получил по-голяма дълбочина, ако се привлекат още от идеите на 

философската антропология като М.Шелер, А.Гелен, Х.Плеснер и много 

други, чиито идеи във философската антропология биха имали важен 

принос за съвременната философия на медицината. Защото както и да се 

развива теоретично и практически, тя винаги има в центъра на своя анализ 

човека. Именно той със своето многообразие допринася тя да добие по-



голяма дълбочина. Така дисертацията независимо от постигнатите 

резултати би се обогатила от идеите на философската антропология. 

            Всички тези анализи са направили дисертацията да бъде 

увлекателна и  аналитична в анализа и аргументацията, което ме кара да 

предложа на многоуважаваното жури да присъди единодушно на Дейвид 

Томази образователната и научна степен „Доктор по философия”. 
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