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Драги колеги от випуск’2013!
В качеството си на декан имам голя-

мата привилегия и чест да ви приветст-
вам сърдечно на днешния специален
ритуал – академичната промоция на
Медицинския факултет. Едва ли има по-
светъл празник от промоцията – ритуал,
посветен на голямата крачка, която вие
- довчерашни наши студенти, извършва-
те днес. В личен план това е един

звезден житейски миг

вълнуващ семеен празник и заслужена
гордост и радост за вашите родители и
близки! Какво по-хубаво от това, че
тези, които са потомствени лекари, ще
продължат семейната традиция, а дру-
гите имат шанса да поставят началото
на такава традиция.

Випуск’2013 е белязан с национална
пъстрота: гражданите на България учат
заедно с млади хора от близки и далеч-
ни страни, закърмени с различни култу-
ри, изпълнени с различни очаквания,
намерения, но свързани с обединяваща
цел: да усвоят изкуството на медицина-
та. Днес от студентската скамейка в
редиците на българското лекарско със-
ловие се влива ново попълнение от 228
медици, между които 164 български и 64
чуждестранни лекари от различни краи-
ща на света. Випуск’2013 излъчва 1
пълен отличник, носител на наградата
на ректора „Златен Хипократ“, и 53
отличници. 

Всички вие успешно преминахте
през най-продължителното и най-труд-
ното университетско обучение, беляза-
но от много себераздаване, усилни дни
и безсънни нощи, посветени на разкри-
ването на тайните на медицинската
наука и овладяването на диагностично-
лечебното изкуство, на първите срещи
очи в очи със страданието на болния
човек. Това са шест от най-хубавите
години от вашата младост, фрагмент от
вашата житейска история, която напи-
сахте, докато бяхте свързани с нашата
Алма матер, с катедрите и клиниките, с
вашите преподаватели, когато завър-
захте много нови приятелства. Споме-
ните за това, което научихте и прежи-
вяхте под сводовете на медицинския
факултет, няма да изблeднеят през
целия ви живот! 

Предстои ви да се убедите, че
моментното ви знание е само основа,
върху която тепърва ще прибавяте спе-
цифичните познания на предпочетената
от вас медицинска специалност. По
професионалния си път ще имате и
други възможности да разкриете с „вът-
решното“ си душевно око все повече
елементи на собствената си същност,
душевност и човешка идентичност.
Защо казвам това? Днешният високоин-
формативен, иновативен, твърде забър-
зан и рационален ХХІ век, ориентиран

извън науката към опростяване на
нещата от живота, предлага твърде
много примамливи изкушения за повър-
хностно отношение и бързо постигане
на лесен житейски успех и финансово
благосъстояние. Преодоляването на
тези изкушения зависи от личния морал
и професионалната етика, за възпита-
нието на които у нашите студенти би
трябвало важна роля да е изиграл и
нашият факултет. Съвремието ни е
изпълнено с големи предизвикателства
към практикуването на медицинската
професия (недофинансиране, буксува-
ща здравна реформа, бюрократизиране
на здравеопазването и ограничаващи
държавни регулации, необратимо
навлизане на бизнеса в медицината и
пр., и пр.). Затова, скъпи колеги, счи-
там, че днес повече от всякога си стру-
ва да се връщаме по-често към истори-
ческите корени на нашата професия и
към традицията на нейната професио-
нална клетва! Дори да бъда упрекнат в
схоластична наивност, вярвам, че екс-
плозивното разширяване на медицин-
ското познание, бурният научен и техно-
логичен прогрес в съвременната меди-
цина може и трябва да съжителстват с
непреходните принципи и символиката
на Хипократовата клетва. Въпреки че
25-вековната Хипократова медицина
представлява днес само историко-тео-
ретичен интерес, аз съм убеден, че
клетвата на Хипократ, това удивително
писмено творение от античността, носи
морално-етични послания и принципи
за медицинската практика, нужни на
съвременния лекар повече от всякога!

В този тържествен ден бих искал да
насоча вниманието предимно към 

професионалната
лекарска клетва

Древните гръцки лекари са приема-
ли клетвата много по-сериозно, откол-
кото ние днес – забележете, че дори
вездесъщите Олимпийски богове са
били призовавани като свидетели за
придържането или непридържането към
нея! Клетвата се изрича тържествено
само веднъж в професионалния ви път.
И което е важно и уникално – тя е при-
оритет само на абсолвентите по меди-
цина. Бих искал да запомните този
момент през целия си съзнателен
живот, да не се подвеждате от архаич-
ния, странно чудат и твърде лаконичен
езиков изказ на клетвата и да се опита-
те да вникнете в нейните послания и
напътствия. Макар че всички ние съзна-
ваме, че в днешно време клетвата на
Хипократ не може да се прилага схо-
ластично непроменена спрямо съвре-
менната медицина.

Четенето на Хипократовата клетва
бележи голяма и важна промяна във
вашия живот, защото, изричайки „клет-
вата на белите престилки“, вие се озо-
вавате в социална/професионална
група, отделена от останалото общест-
во, което не е полагало клетвата. Лека-

рите са членове на професионално със-
ловие, което традиционно се придържа
към по-високи стандарти и изисква от
членовете си взаимна лоялност. Вие
сте приети в лекарската гилдия с благо-
родни идеали, фокусирани върху здра-
вето и благоденствието на болния
човек. Но и сте поели пред обществото
отговорността да бъдете лечители. Пуб-
личното полагане на клетвата в начало-
то на професионалния ви път носи осо-
бена символика както за вас лично,
така и за обществото, това е първоос-
новата на вашия социален договор с
обществото, това е синтезирана колек-
ция от общи и трудно оспорими истини,
очаквания и пожелания към бъдещия
медик. Клетвата ни свързва с поколе-
ния лекари преди нас, но и павира
вашия път напред, синтезира миналото
и бъдещето на лекарската професия. 

Церемонията на Хипократовата
клетва носи важна символика – тя е
пример за непреходното медицинско
наследство и медицинската традиция в
служба на човека. Още Платон заклю-
чава, че важността на клетвата се със-
тои в утвърждаването на изконните тра-
диции, посочва, че тя е набор от морал-
но-етични идеали и принципи на пове-
дение, от които да се ръководят лечите-
лите. Етичният кодекс на поведение,
скрепен от клетвата на Хипократ, стои в
основата на доверието, характеризира-
що отношенията между лекар и паци-
ент, лекар и неговия ментор, лекар и
колега лекар, както и лекар и науката
„медицина“. Забележете, оформят се
взаимоотношения като в едно семей-
ство - това е непреходната съсловна и
професионална солидарност. Наши
бивши студенти и бъдещи наши колеги,
преподаватели и изследователи, докто-
ранти, специализанти – днес ние като
ваши учители очакваме от вас в съзву-
чие с ценностната система, заложена в
Хипократовата клетва, да съхраните и
развиете през професионалния си път
лоялността към своята Алма матер. И да
оказвате подкрепа на университета,
който ви е подготвил за кариерата на
лекари. Лоялността задължава също
така и след дипломирането си постоян-
но да усъвършенствате теоретичните си
познания и практическите си умения, за
да можете да отдавате опита си на
следващите поколения медици.

Текстът на клетвата позволява
широка интерпретация и ако вникнете в
него, ще откриете елементи от съвре-
менните концепции за право или не на
евтаназия, аборт, показания за прибяг-
ване до хирургично лечение, избягване
на сексуални предразсъдъци, ориента-
ция и дискриминация. Третират се
лекарските отговорности и професио-
налният етикет – посещаване на паци-
ентите само с оглед на тяхното лечение,
пазене на лекарската тайна, конфиден-
циалност. Заключителните фрази на
клетвата са недвусмислени и касаят
ползите и наказанията за неспазване
на клетвата – през призмата на съвре-

менния прочит става дума за
нещо твърде важно – профе-
сионалната и личностната
лекарска репутация сред па-
циентите и в цялото обще-
ство.

Можем ли от позицията на
съвременните медицински
реалности да продължим спи-
съка от препоръки на клетва-
та? Можем – например по
следния начин: 

- Ще прилагам в името на
болния човек всички необхо-
дими лечебни мероприятия,
избягвайки двете крайности:
свръхлечение/полипрагмазия
и терапевтичния нихилизъм;

- Няма да се срамувам да
призная, изричайки думите
„не знам“, нито ще откажа да

повикам на помощ свои колеги, когато
са необходими техният опит и умения за
доброто на пациента;

- Никога да не забравям, че не леку-
вам температурен лист, история на
заболяване или туморен растеж, а
болно човешко същество, чието заболя-
ване засяга дълбоко съдбата и матери-
алното състояние на неговото семей-
ство;

- Ще се старая, доколкото мога, да
предотвратявам болестта, тъй като про-
филактиката е за предпочитане пред
лечението;

- Ще помня, че медицината и науката
са изкуство, както и че човешката
съпричастност и състрадание могат да
бъдат по-ефективни от хирургическия
скалпел или таблетката лекарство;

- И т.н., и т.н.
Днес говорим за добра медицинска

практика и за сигурност на пациента.
Неоспоримо е, че съвестта на всеки отде-
лен лекар ведно със спазването на адек-
ватен етичен код на професионално пове-
дение са най-важните фактори, гаранти-
ращи добрата медицинска практика. 

Друго фундаментално изискване,
гарантиращо високо качество на пред-
лаганите здравни услуги, е поставянето
на пациента на преден план чрез изди-
гане на ролята на сертифициране на
специализацията, лицензирането, акре-
дитацията на лекаря през целия му про-
фесионален живот с цел той да поддър-
жа постоянно актуални и адекватни
познания и умения, за да практикува
своята специалност.

Драги млади колеги, днес, на гребе-
на на вълната на приповдигнатото наст-
роение от промоционалната церемо-
ния, на заден план остава въпросът 

А от утре накъде?
От собствен опит знаем, че преходът

от студентската скамейка към медицин-
ската практика е стресов за младите
лекари. Аз не се съмнявам и дори съм
твърдо убеден, че това, което не ви дос-
тига в началото като опит, умения и зна-
ния, ще компенсирате много бързо под
ръководството на по-опитни колеги. С
чувство на тъга и надежда и от името на
академичната общност на факултета, на
деканския съвет и лично от свое име ви
пожелавам на добър час. И нека успе-
хът да ви съпътства навсякъде. И дано
бъдещето да посрещне всички ваши
позитивни очаквания за професионал-
на реализация! Бъдете здрави, с висок
и силен дух и самостоятелност на лич-
ността, освободени от догми и предраз-
съдъци, съзидателни, с висок морал  и
професионални идеали. И най-важното
– с човешко отношение към болните
хора! Помнете – където и да започнете
кариерата си, пазете и отстоявайте
високия авторитет на нашата Алма
матер. Не забравяйте финалните слова
на Хипократовата клетва – ще пазя
чисти и неопетнени своя живот и своето
изкуство.

Академично слово на проф. Марин Маринов

Разделяме се с тъга и надежда


