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Дами и господа, 

 Философия на медицината е клон от философията, който включва епистемология, 

онтология/метафизика и етика на медицината. Може би най-известната област е медицинска 

етика, която се застъпва с биоетиката. Философия на медицината може да се разграничи от 

философия на грижа за здравето, която най-вече се занимава с етични, политически и 

икономически проблеми, произтичащи от изследванията и практиката, свързани с грижата за 

здравето.  Епистемологията е наука за познанието. Начините, по които здравните работници (от 

клиницисти до биомедицински учени) опознават и използват знанието, било то като индивиди 

или групово, са основни проблеми за медицинската епистемология. Има много различни 

твърдения относно знанието. В наши дни е задължително да се включи медицината, “основана 

на доказателства” (EBM). Тази “модна” дума се използва за подход към медицинската 

практика, предназначен да оптимизира взимането на решения чрез наблягане на използването 

на доказателства от добре разработени клинични опити и внимателно проведени проспективни 

проучвания (както и според определението от системите за здравеопазване: “спестяване на 

пари”). Въпреки че всяка медицина, основана на наука е до известна степен емпирично 

подкрепена, доказателствената медицина стига и по-далеч, класифицирайки доказателствата 
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според тяхната епистемологична сила и поради това само най-силните типове (започвайки от 

мета-анализи, систематични прегледи, рандомизирани контролирани опити) могат да 

предизвикат силни препоръки; по-слабите (като изследвания с контролирани случаи) могат да 

прдизвикат само слаби препоръки. 

 Томази цели да изследва връзките между медицината и философията, в частност по 

отношение на  невронауките, психиатрията и психологията, тъй като тези области на 

медицината обръщат особено внимание на връзките между ум и тяло. Рене Декарт особено се 

интересувал от този въпрос (разбира се в по-ограничен аспект), наречен Картезиански 

дуализъм. Декарт прави път в онтологията за модерната медицина, разделяйки тяло от ум – 

“докато умът е по-висш от тялото тъй като съставя уникалността на човешката душа” 

(територия на теологията), тялото е по-нисше от ума тъй като е само материя. Медицината 

просто изследва тялото като машина, твърдят не-философите. Томази представя труда си и 

многобройните глави които разделят темата му на под-теми. Интересен е фактът, че той цитира 

Авъл Корнелий Целз, когото повечето лекари не познават. Този римски енциклопедист, автор 

на De Medicina, сборник за храненето, лекарствата, хирургията и други подобни области (25 г. 

пр.н.е. – 50 г. сл.н.е). По времето на Целз, медицината е била безспорна част от философията и 

еволюирала, както и философията, като постепенно включила и развитието на научния метод 

(Бейкън и Декарт) и постоянен приток от етични принципи от Хипократ, движейки се към 

емпирицизма, до Кант, който формализира почитането на моралния закон. 

 Томази прави кратък исторически преглед на темата за медицинската философия. Той 

засяга историческите акценти, включително трактата на Гален,  Най-добрият лекар е също и 

философ . Гален много се интересувал от спора между медицинските секти на рационалистите 

и емпириците, все още актуална тема. Въпреки това, Гален бил преди всичко учен и 

твърденията му можели да бъдат подкрепени от научните доказателства принадлежащи на 

епохата му. Във връзка с темата на дисертацията, Гален вярва, че няма разлика между ментално 

и физическо.  Томази внимателно очертава въпросите си. Има около 20 разгледани теми в 

амбициозната му дисертация. 
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 Глава 2 се зянимава с херменевтиката (интерпретация на текстове) и доказателствената 

медицина. Тази противоречива тема има определени политически и икономически последствия. 

Интересно е, че Томази разглежда случая с Парацелз, който се е нарекъл на името на Целз и е 

останал верен на истинското си име, което включва името Бомбаст. Скромността не била една 

от добродетелите му. Парацелз вероятно не би преживял в една доказателствена медицина, 

дори в собственото си време. Неговите херменевтични възгледи, че болестта и здравето в 

тялото почиват на хармонията Човек (микросвят) и Природа (макросвят), се приемат добре 

днес. И наистина, Парацелз се счита за учения, който пръв споменава клиничния/научен 

термин “подсъзнателно”.  Навременен е краткият обзор на Томази за херменевтиката и 

самоубийството. Темата за “асиситираното самоубийство”, където лекари действат по молба на 

пациента понастоящем е горещо дискутирана. Питагор например, бил против такова деяние, 

въпреки че доводите му били по-скоро математически отколкото морални,  защото вярвал, че 

има само ограничен брой душѝ на света и внезапното и неочаквано заминаване на някоя от тях 

би нарушило деликатния баланс. 

 Глава 3 разглежда темата за невронауката и феноменологията. Тук Хегел играе главна 

роля. Томази обръща специално внимание на Хегеловата Феноменология на Духа. Хегел 

разделя съзнанието на сетивна сигурност, възприятие и сила чрез разбиране. Физикът Лудвиг 

Болцман критикува неясната сложност на трудовете на Хегел, описвайки стила му на писане 

като "неясен безмислен поток от думи." Рецензентът е съгласен с Болцман (и не е сам, а е част 

от солидна група от единомишленици). Математиката е много важна за философията и 

доколкото знае рецензентът, чистата математика е a priori. Томази счита, че математическото 

моделиране е ценно. Тъй като в крайна сметка темата би могла да почива на практическата 

физика като функционалния магнитен резонансен образ (fMRI), този подход изглежда най-

подходящ. 

 Глава 4 разглежда пациента като център на терапията. Заглавието изглежда очевидно за 

всеки съобразителен клиницист. Тук Томази се задълбочава в теориите на Аристотел и Кант. 

Последният е особено важен за темата и рецензентът се интересува от Кантовата доктрина за 
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правото и доктрината за добродетелта. Томази представя в помощна таблица модел на връзките 

лекар-пациент. Забележително е подзаглавието, “експериментална философия”. Може ли 

медицинската философия да бъде предмет на доказателствената медицина? Предстои да видим! 

 Глава 5 покрива комплементарната, алтернативната и традиционната медицина.  

Алтернативната медицина е всяка практика за която се счита че има лечебните ефекти на 

медицината, но не произлиза от доказателства, събрани чрез научен метод, не е част от 

биомедицината, или е оспорена от научно доказателство или утвърдената наука. Тази група се 

състои от широк кръг практики за грижа за здравето, продукти и терапии, вариращи от 

биологично вероятни, но не добре изследвани, до такива, които са директно оспорени от 

доказателствата и науката, или дори са определени за вредни или токсични. Въпреки 

значителните разходи за тестване на алтернативната медицина, включително $2.5 милиарда 

похарчени от правителството на САЩ, почти никоя не е показала ефективност по-голяма от 

фалшивото лечение (плацебо) и алтернативната медицина е разкритикувана от видни личности 

от науката и медицината като шарлатанство, глупост, измама или като неетична. Рецензентът 

счита тази пътека като подходяща за тези които, не са наистина болни. Рецензентът е напълно 

съгласен с твърдението на Томази: “Според много защитници на научното и терапевтичното 

превъзходство на модерната конвенционална Западна биомедицина, позитивните резултати на 

алтернативните терапии се дължат изцяло на плацебо ефект.” Тези терапии също имат трудна 

съдба в доказателствената медицина, с изключение на влиянията на политическа коректност. 

Главата е балансирана, добре обоснована, и разяснителна. 

Глава 6 разглежда въпроси “отвъд пределите на този свят”. През вековете голяма част 

от философията е била заета с Бог и с доказването на съществуването му. Платон вярвал в 

задгробния живот. Много философи са развивали доказателства (схоластични и други) - може 

би тук доказателства не са нужни. Спиноза приравнява Бог с материалната вселена. Затова 

наричат Спиноза "пророк" и "принц сред философите" и го определят за най-видния тълкувател 

на пантеизма. По-конкретно, в писмо до Хенри Олденбърг той заявява, "що се отнася до 

мнението на някои хора, че идентифицирам Бог с Природата (разглеждана като някаква маса 
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или телесна материя), те доста грешат". За Спиноза, нашата вселена (cosmos) има два атрибута 

- Мисъл и Протяжност. Бог има безкрайно много други атрибути, които не присъстват в нашия 

свят. Айнщайн заявява че вярва в Бога на Спиноза. Това изказване е достатъчно добро за 

рецензента.  

Томази споменава Рудолф Щайнер. Във философски ориентираната фаза на своите 

теории Щайнер се опитва да намери синтез между наука и духовност. Неговият философски 

труд през тези години, който той нарича духовна наука, се опитва да приложи яснотата на 

мисленето, характерна за Западната философия към духовните въпроси. Щайнер препоръчва 

форма на етичен индивидуализъм, към който той по-късно привнася по-експлицитен 

спиритуален подход. Щайнер основава епистемологията си на мирогледа на Йохан Волфганг 

Гьоте, според който: "Мисленето … не е ни повече, ни по-малко орган на възприятието, 

отколкото окото или ухото. Точно, както окото възприема цветовете, а ухото звуците, така и 

мисленето възприема идеите." И все пак, Гьоте е добър поет, но философ ли е той (също и 

Щайнер)?  

Томази също дискутира Камю и Сартър. Първият значим принос на Камю във 

философията е идеята му за абсурдното. Той го вижда като резултат от желанието ни за яснота 

и смисъл в свят и условия, които не прелагат нито едното, нито другото, което той изразява в 

„Митът за Сизиф”, както и в много други от трудовете си като „Чужденецът” и „Чумата”. 

Изначалната идея на Сартър е че хората, като човешки същества са, "осъдени да бъдат 

свободни" (прекрасна идея). Сартър е чел „Битие и време” на Мартин Хайдегер, онтологично 

изследване през погледа и метода на феноменологията на Хусерл (Едмунд Хусерл е учител на 

Хайдегер). Прочитането на «Битие и време» подбужда собственото философско изследване на 

Сартър. При обзора на „Битие и нищо”, рецензентът се опира на интерпретацията на Густав 

Болцман на Хегеловата теория. Въпреки това, Томази синтезира този материал добре 

(доколкото е възможно). Може би в тази глава можеше да се появи Джоузеф Хелър. «Параграф-

22» е парадоксална ситуация, от която индивидът не може да избяга поради противоречащи си 
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правила. Подобен пример включва: “За да кандидатстваш  за тази работа, трябва да си луд; но 

ако си луд, не си приемлив за тази работа”. Има и математическо описание.  

Глава 7 разглежда транслационната наука. Рецензентът е благодарен за тази глава 

заради въпроса: Какво точно е това? Клиницистите, заети с проучване, ориентирано към 

пациента го правят от 500 години! Да вземем например първите обществени здравни мерки 

(Авицена), първите ваксинации (Дженър и сътр.), последвалото развитие (“ОК, можеше да сме 

по-добре” и т.н.). Медицинският прогрес е банален (,но поне има прогрес!). Продължаваме и 

сме елиминирали много болести (едра шарка, дребна шарка, детски паралич) от планетата. 

Рецензентът изразява пряко скептицизъм поради политически причини (и те са няколко). 

Транслационните изследвания използват открития от фундаменталната наука, за да се подобрят 

човешкото здраве и благоденствие. В контекста на медицинското изследване, транслационното 

проучване цели да "преведе" открития от базовите изследвания в медицинската практика и 

практиката на грижите за възрастни и за постигане на значими здравни резултати. 

Транслационното изследване прилага “bench-to-bedside” (развитие на идея в лаборатория и 

пренасянето й до леглото на болния, определено като T1 от автора), от лабораторни 

експерименти през клинични изпитвания до приложения за грижа за пациента, модел с 

добиване на знания от основните науки, за да се произведат нови лекарства, уреди и 

възможности за лечение на пациентите. Всички тези неща са достойни за възхищение (както 

сочи и дисертацията); и все пак, ние клиницистите изпълняваме тази мисия от времето на Целз, 

до Парацелз (за нас поне) възможно най добре. T2 (,така, както е представено от автора) би 

било тогава ходът от лабораторията до обща приложимост в обществото (например, 

ваксините). Дори за добрите идеи е необходимо повече от десетилетие, за да станат 

приложими. За разлика от сега, откритието на инсулина (1920 г.) е пренесено за човешко 

приложение за по-малко от 18 месеца. Терминът „транслационна медицина” произлиза от 

времето на Дж. У. Буш в САЩ, когато комерсиализацията на медицината излезе на преден 

план. Рецензентът намира това състояние на нещата за злочесто. Лекарите правят най-доброто, 

което могат, откакто Сократ погълна отровния бучиниш (вкл. всички философски аргументи в 
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тази дисертация) до наши дни. „Критоне, дължа един петел на Асклепий. Ще се погрижиш ли 

за дълга ми?!” Какъв дълг Сократ и философията му дължаха на Асклепий? Оказва се, че един 

петел е таксата/ цената за лечението на един пациент. Според Бертранд Ръсел, Асклепий спасил 

Сократ, тъй като болестта на живота изисква да потърсиш избавление.   

По-нататък в дисертацията Томази разглежда темата за “приложна медицинска 

философия ”. Той разглежда идеята, че философските подходи в медицината могат да намалят 

лекарските грешки. Една добра компютъризирана система от медицински досиета би могла да 

бъде от още по-голяма полза. И все пак, той цитира Емануел Левинас който ни изправя пред 

етичните аспекти и обсъжда връзката (диадична)  лекар/пациент. Тази връзка е наистина 

уникална и от основно значение. За нещастие, комерсиализацията на медицината заплашва да 

подкопае тази диадична връзка, тъй като пациентът се приближава все повече и повече към 

превръщането си в  е-Пациент и компютъризацията на медицината го принуждава да се движи 

в тази посока. Тази промяна също води до свръх-предписване на лекарства тъй като е по-лесно 

да се предпише хапче, отколкото да се говори с пациентите.  

Томази прави интересно, ориентирано към пациента проучване в Университета 

Вермонт. Той се интересува от психо-социалните детерминанти на здравното възприятие, 

определено от само-анализа на пациента. Използвани са изследване на здравното 

себевъзприятие и въпросник на целевата група. Изследването взима под внимание околната 

среда, личните убеждения и вижданията за живота.  Изследването е проведено в две 

психиатрични отделения на университетската болница към Университета Вермонт. След 

писмено, информирано съгласие, 750 души са включени в проучването. Може би не е 

учудващо, че информацията, предоставена от доставчиците (рецензентът предполага, че това са 

най-вече лекари) се оказват един от елементите, източник на недоволство от страна на 

пациентите. Активната терапия, както може да се предположи, определена като предписание на 

и помощ със специфични, когнитивни, социални и духовни дейности за да се повиши обхвата, 

честотата, или времетраенето на индивидуалната (или групова) дейност, е получила най-
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позитивни коментари. Обгрижващият персонал като цяло извършва тази дейност, 

подценявайки важността на тези помощни здравни работници. 

В заключението си Томази обръща внимание на следните принципи: автономия, 

милосърдие, ненавреждане, двоен ефект от последните две, справедливост, уважение, честност 

и истинност. Това са важни крайъгълни камъни на медицинската етика, област, която вълнува 

всеки медицински философ. После Томази стига до заключението на труда си. Тук отново се 

появява етиката на Кант. Централен за Кантовата конструкция на моралния закон е 

категоричния императив, който действа върху всички хора, без значение на техните интереси 

или желания. Кант формулира категоричния императив по няколко начина. Принципът му на 

универсалност изисква, за да бъде допустимо едно действие, то да може да се приложи за 

всички хора, без да настъпва противоречие. Формулировката му за хуманноста като цел сама 

по себе си изисква хората никога да не се третират като средства, а винаги като цели. 

Католическата църква критикува етиката на Кант като противоречива и счита христянската 

етика като по-съвместима с етиката на добродетелта. Рецензентът би отишъл и по-далеч от 

етика на добродетелта. Научаваме, че силната религиозност е по-вероятно да бъде свързвана 

със силна депресия, отколкото светските чувства. Спиноза нямаше да се изненада от това 

откритие. Томази също разглежда Ноам Чомски - лингвиста, психолога, аналитичния философ. 

Този медицински философ препоръчва национална система, която обхваща всички и 

елиминира всички безполезности. Той предлага военните разходи да се пренасочат за 

предотвратяването на болести, както и да се въведе прогресивно плащане в здравната грижа. 

 

Критика: Рецензетът намира този труд за огромен по обем (около 400 принтирани 

страници). Авторът показва завидни познания и е адаптирал философските принципи към 

медицината с лекота. 

Рецензентът смята че теориите на още няколко лекари-философи биха могли да бъдат 

включени. Маймонид е известен лекар, но можеше да бъде дори по-добър в правото и 

философията. Той е пишел на иврит, арабски и гръцки и е живял предимно в Кайро. Маймонид 
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е също една от най-влиятелните фигури в средновековната еврейска философия. Брилиянтната 

му адаптация на Аристотеловата мисъл към библейската вяра дълбоко впечатлила по-късните 

еврейски мислители и имала неочаквано пряко историческо влияние. Дори по-рано, Авицена 

(Ibn Sina) писал обширно върху ранната ислямска философия, особено по предметите логика, 

етика и метафизика, включително трактатите Логика и Метафизика. Повечето от трудовете му 

били написани на арабски, някои на персийски. Дори днес няколко книги, които той написал на 

почти чист персийски са от лингвистично значение (особено Danishnamah-yi 'Ala', философия 

за Ala' ad-Dawla'). Коментарите на Авицена върху учението на Аристотел често са критични. 

Джон Лок получава бакалавърска степен по медицина през 1674 г., след като следва медицина в 

Оксфорд и работейки с видни учени и мислители като Робърт Бойл, Томас Уилис, Робърт Хук 

и Ричард Лоуър.     

Томази, като медицински философ, без съмнение ще бъде назначен да участва и служи 

в етични комитети (вътрешни супервайзорски бордове) в университети и болници. Трудът му 

можеше да наблегне на пълния провал на медицинската етика в Германия по времето на 

нацистите, липсата на медицинска етика в други страни (Изследването в Туксиги в 

Съединените Щати), изработването на Кодекса от Нюрнберг и и Хелзинският Договор.   

Рецензентът приветства клиничното изследване и оценява трудността на подобни 

изследвания. Томази се фокусира върху пациентите в психиатрията. Такива пациенти в САЩ 

се хоспитализират само, когато са много болни (остра депресия, шизофрения и т.н.). Една 

разбивка на психиатричните диагнози при тези пациенти можеше да разкрие много 

информация. Можеше да бъде включена и непсихиатрична контролна група (от травмирани 

пациенти, например). 

Рецензентът заключава, че дисертацията на г-н Томази задоволява изискванията за 

Докторска степен по Философия. За писмения труд рецензентът препоръчва:  

Magna Cum Laude 

Д-р Фридрих Луфт 

Професор по медицина 


