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Болестта на Бехтерев те учи на дисциплина, постоянство и е 

изпитание на волята. Не съжалявам, че точно на мен се случи това 

заболяване. С такова заболяване, за да „останеш в играта“ трябва да 

положиш тройно повече усилия от останалите, условно здрави хора. 

Иска ми се това да се знае и разбира. 

Боряна Ботева 

 

*** 

Здравейте, казвам се Георги Георгиев и съм с Анкилозиращ 

спондилит (болест на Бехтерев). При мен бе изключително трудно, 

защото имам и други заболявания, които ме бяха сломили. След 

дълго прехвърляне по най-различни лекари попаднах в 

неврологията „Свети Наум“. Там ми поставиха диагноза дискова 

херния. Аз бях скован целият, не можех да се движа, всичко ми беше 

много трудно, но след една визитация, след поредното влизане във 

гореспоменатата болница, след една визитация мина д-р Иван 

Миланов, който ме насочи на Урвич и през 1997 година ми направиха 

HLA B27 който беше положителен. Не знаех нищо за Бехтерев, 

започнах терапия със НСПВС, но ефект нямаше. Попаднах в една 

черна дупка. Не исках да излизам на вън, всеки ме гледаше странно 

и ме отбягваше. Стигнах до психолог, който започна да говори със 

мен и да ми обяснява за Анкилозиращият спондилит, което до 

момента нито един доктор не бе ми обяснявал с такива подробности. 

Вслушах се във думите на психоложката ми. Никога няма да ги 

забравя: „колкото повече мислиш за болестта, толкова по зле ще 

ставаш“. Започнах да правя рехабилитации, но при мен бе много 

трудно защото съм и с диагноза Епилепсия. Почти от всеки един 

рехабилитационен център ме връщаха заради Епилепсията и заради 

Артериалната хипертония. Минах през страшно трудни 

препятствия и с връзки ме поеха в рехабилитационния център в Овча 

купел. От там насетне започнах да правя нормално рехабилитации и 

малко от малко имаше ефект болката намаляваше но вечерно време 

беше ужасяваща. Постоянното събуждане, сутрешната скованост бе 

голяма пречка в моят живот. Така минаха 3 години и започнах 

терапия със салазопирин и кортикостероиди, но ефекта беше съвсем 
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малко задоволителен. Инвалидизираха ме по болест, но не падах вече 

духом. Знаех че живота ми и бъдещето ще бъдат вече още по-

различни, но знаех че живота е пред мен и това ми даваше голям 

стимул да се боря с всички трудности и препятствия, които заставаха 

пред мен. След 4 години минах само на кортикостероиди и силни 

обезболяващи. След поредния преглед се оказа че имам остеопороза, 

остерохондроза, гоноартроза и коксортроза. Това не ме сломи и 

продължих борбата след една рехабилитация вратът ми изпука. 

Оказа се че шийните прешлени са започнали да се разместват 

поставиха ми яка която носех 3 месеца. Не след дълго при сядане във 

фотьйола се получи същият проблем, но вече бяха засегнати от 1-ви 

до 7-ми шиен прешлен. Отново ми поставиха яка отново минах през 

кошмара, но вече приятелите бяха до мен и помагаха което е много 

важно поне за мен да не изпадна пак в депресия. В къщи ми 

направиха реконструкция на банята и тоалетната за мое улеснения, 

както специална обувалка на чорапи и една дълга за обувките, това 

бе облекчение за мен. Трудно е да не можеш да се изкъпеш сам, но 

съм благодарен на моето семейство което не ме остави за миг. След 

време започнах да се движа с канадка но това вече не ме 

притесняваше защото не живеех за хората, а за себе си и за всички 

които бяха до мен.  

Органите се засягаха постепенно и през 2008 година получих 

Ендокардит – бяха се възпалили аортните клапи лечението беше 

трудно, бавно, но беше и ново препряствие за мен. Но най важното е 

че не паднах духом. Така минаха години и започнах терапия със 

Биологични инжекции и до днес съм на тях и съм много добре. 

Болката я няма, започна да се забавя процеса на болестта. 

Сковаността намаля, започнах спокойно да правя движения, които 

преди за мен бяха непосилни. След време спрях да ходя с канадката, 

използвам я само във крайни случаи. След поредното ровене за 

информация за Бехтерев във Интернет попаднах във група която се 

оказа, че е пациентска организация на хората със ревматологични 

заболявания – ОПРЗБ. Организацията както и хората в нея си 

помагаха един на друг, всеки даваше информация за дадено 

автоимунно заболяване. Бях много доволен че попаднах при хора 
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които ме разбираха, какво ми е, през какво съм минал и през какво са 

минали те. Бъдеще за нас има и може да има но не трябва да се чака 

последния момент ако изпитате болки, скованост веднага посетете 

ревматолог за вашата сигурност и успокоение, защото ако се хване 

заболяването навреме ще ви се предложи алтернативно и модерно 

лечение и няма да се стигне до инвалидизация и ще можете спокойно 

да работите да бъдете полезни на вашето семейство, близки и деца. 

И най важното е не падайте духом, ценете живота си. Той 

продължава. Посещавайте редовно ревматолог правете редовно 

рехабилитации и не се предавайте никога! 

Георги Георгиев 

 

*** 

Здравейте, имам автоимунно заболяване! Това е заболяване при 

което организма разпознава своите клетки като ,, чужди“, и активира 

цялата имунна система в защита, като уврежда своите клетки и 

органи! През повечето време имунната система работи сякаш е в 

постоянен възпалителен процес! Ами моето заболяване се нарича 

анкилозиращ спондилит или Болест на Бехтерев и засяга 

гръбначният стълб! В крайните стадии на болестта гръбнака губи 

своята подвижност и се ,,вкостенява“, приличащ на бамбукова 

пръчка! Често ежедневието ми е съпроводено с много болка, болка 

която обгръща цялото ти същество! Трудност е да вършиш 

елементарни неща без помощ. Помня колко плаках, когато за първи 

път не можех сама да обуя чорапите си! Но не само заболяването 

променя нас ами и ние променяме него, с позитивност, с енергия, с 

непобедим дух! Всеки има своите лоши дни в които губи сила да се 

бори! Но трябва да намери своята мотивация! При мен тя е в очите 

на малката ми дъщеря, която ме буди с думите ,,мамо, ставай да 

танцуваме!“ Ако тялото ни не може да танцува, поне нека душата ни 

го прави! 

Диана Епитропова 
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*** 

Животът ни с това заболяване е много труден. Трябва да имаш верен 

човек до себе си, който да разбере твоята болка. Иначе болката си я 

знаем само ние. При моята ситуация дъщеря ми застана плътно до 

мен... Нашата болест някак си е невярна болест... Един ден ако сме 

добре другите 5 се мъчим с болките... Да сме благодарни на 

организацията, че постоянно търси справедливост и закони спрямо 

нас. 

Иво Томаков 

 

*** 

Здравейте, казвам се Маргарита Иванова, на 30 години, от град 

Елхово. Преди 2 години ми бе поставена диагноза анкилозиращ 

спондилит след 20 дневен престой в болница в Италия. Майка съм на 

едно момченце на 4 години, роден също там, в Италия. Там живях 7 

години, докато един ден като че ли всичко се пречупи... не само гърба 

ми, но и съдбата на мен и моя син. Баща ми почина и след това 

започна дългото лутане и търсене на причината за силните болки в 

гърба и сакроилиачните ми стави... В Италия почиствах домове и 

работата ми започна да се превръща в ежедневно премеждие, докато 

една сутрин се събудих скована. Болката не ме напускаше нито 

денем, нито вечер, пиех силни противовъзпаляващи лекарства, спях 

на колене, превита на две... Започнах терапия със салазопирин и 

кортикостероиди за 6 месеца. През това време оцеляването ми в 

Италия стана невъзможно, съпругът ми ме напусна и се върнах у 

дома. За мое щастие намерих човек, който да ме приема такава, 

каквато съм, дори понякога да срещам уплашения му поглед, когато 

болката става непоносима, почти... вкостяваща. Сега се занимавам с 

музика, аз пея в ресторанти, фолкмузика, съпругът ми е музикант. От 

година и половина не приемам нищо, но Бехтерев винаги е с мен. 

Благодарение на музиката, може би, болките са поносими. Опитвам 

се да не се натоварвам нито физически, нито психически, защото 

състоянието ми се влошава. Пия доста чай, много течности, ям чесън, 

куркума, джинджифил. За тези хора, които БОЛКАТА ежедневно 

присъства бих казала: „Ако животът ти поднесе лимон, направи си 
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лимонада“. А на тези, които съжителстват с болни от която и да е 

артритна болест бих помолила да продължат да ги обичат, 

подкрепят и разбират – това е част от една успешна борба срещу 

болката. 

Маргарита Иванова 

 

*** 

 

Здравейте! Казвам се Милена Денева Кьосева, диагностицирана съм 

с заболяване на Бехтерев преди година. От 8 г. ходя по мъките, каква 

ли болест не ми лекуваха и намериха. Минах през безброй лекари и 

болници, пих не знам колко си лекарства и ми сложиха вече и аз 

нямам представа колко инжекции. И накрая се оказа че страдам от 

Бехтерев и още няколко неща, който са следствие от всичките ми 

лечения. Слагаха ми инжекции „Депомедрол“ и качих 60 кг. Та сега 

съм с бастун, на 48 г. трудно подвижна, с много силни болки, 

прегърбена и в повечето време затворена в къщи... Особено зимният 

период. Без пенсия или каквото и да е друго... От 5 г. разчитаща само 

на мъжът ми и децата ми. Много ми е трудно в някой отношения, но 

приех вече че това е моят живот и започнах да свиквам, да се 

настройвам да го живея така. 

Всеки ден още от ставането от сън започва борбата с болките, но вече 

знам как и какво да правя за да ги пооблекча. Много ми помогнаха 

групите, с които се свързах в Интернет. Организация на болните от 

Бехтерев, Организация на пациентите с ревматологични 

заболявания.  

Вече съм по-наясно с моето заболяване и как да живея с него... пия 

подходящи лекарства, правя някои упражнения и опитвам да се 

движа повече когато мога. Имам подкрепа и на хора който разбират 

моите болки,  който ми дават съвети за да се чувствам по - комфортно 

с моето заболяване. Също и мойте добри приятели не ме оставят да 

се съмосъжалявам и отчайвам, когато имат възможност ме вземат с 

колите си, извеждат ме сред хора. Редовно ми звънят по телефона, 

идват в къщи, усмихнати с настроение и не ме третират като болна. 

Сега се чувствам по-добре, по-уверена и щастлива. Чакам за 
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биологични лекарства, дано ми помогнат да се почувствам отново 

пълноценен човек. 

Милена Кьосева 

 

*** 

Здравейте аз съм Павлина Колева от Севлиево диагностицирана с 

болест на Бехтерев от 2години. Болестта ме научи да бъда силна, да 

се боря с нея по всякакъв начин, да отстоявам и търся правата си като 

пациент и човек от Здравната каса. Когато болката е силна понякога 

бива и такава въпреки че е рядко очите ми се насълзяват и си казвам 

защо точно аз защо точно на мен. 

Павлина Колева 

 

*** 

Казвам се Снежана и живея повече от 15 години с болестта на 

Бехтерев. Избирам да кажа живея с болестта, защото всъщност това е, 

аз не само имам диагнозата, аз трябваше да се науча да ЖИВЕЯ с нея, 

а не просто да съществувам, защото определено не е повкуса ми. 

Много пъти ми се е налагало да обяснявам на различни хора за 

състоянието и всеки път е различно... Когато не си чувал за 

съществуването на тази болест усещаш само болката в гърба, 

тазобедрените стави, раменете, умората и изтощението, когато 

получиш диагнозата ставаш „експерт“ и знаеш, че след кризите ще 

има и по-добри дни. В зависмост от това колко стави са засегнати 

имам дни, в които изпитвам болка навсякъде, но тъй като вече имам 

богат опит и благодарение на подходящо лечение не пропускам да 

се наслаждавам на нещата от живота, когато се чувствам добре. Тази 

болест ме накара да страдам много, но и много ми даде, показа ми, че 

мога да бъда силна и упорита. Научиме да бъда благодарна за това, 

което имам, за хората, с които съм заобиколена - семейство, приятели, 

човекът до мен! 

Снежана Божинова 
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*** 

Болестта на Бехтерев е живот с непрекъсната болка, която 

унищожава възможности. Постепенно губиш подвижността на 

тялото си, което престава да бъде твой „слуга“. Болестта започва да 

диктува темпа и начина ти на живот, стеснява житейските 

перспективи. Това е болест, която променя целия ти външен вид.  

Божидар Ивков 
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Казвам се Илиана Стефанова и от 2 г. имам Грануломатоза на 

Вегенер, рядко автоимунно заболяване - васкулут, който поразява 

малките и средни кръвоносни съдове и спира захранването на 

съответните органи, което води до некроза и т.н. 

Обикновено, ако не се хване бързо, удря няколко органа. При мен 

започна със серозен отит на средното ухо и частичен мастоидит, 

порази синусите, белите дробове и един бъбрек. 

Ако трябва да разкажа цялата история - която за мен съвсем не се 

ограничава със самото отключване на болестта - ще трябва да напиша 

книга...! ;) Ще се опитам накратко- беше невероятен ужас - да 

оглушаваш ден след ден, антибиотиците да отприщят страшни 

болки, които постепенно не се влияят от никакви болкоуспокояващи, 

да сменяш лекари безрезултатно и накрая в болницата да бъдат също 

безпомощни да те излекуват, само да сменят антибиотик след 

антибиотик (без да има бактерии) и да правят болезнени 

манипулации и операции с местна упойка. Не можех да спя 

(въобразявах си, че е от стрес, че съм глуха), но когато вече и синусите 

и дробовете се включиха,  постепенно спрях и да се храня. Само 

течно можех да понасям. Защо и как - незнам. Но губех сила на дни... 

За шастие, в тази болница се намери и добър човек, който искаше да 

ме спаси и тайно ми предадоха да не слушам професора, а да си 

гледам дробовете и каквото каже завеждащата от горния етаж, това 

да направя, защото положението вече е критично. 

В пулмологията вече намерихме доцента, при който тя ни изпрати. 

Той разпозна рядкото ми заболяване само от скенера след кратък 

разговор с майка ми! Оттам нататък, веднъж като взеха биопсии, 

имунологични проби и поставиха диагноза, доведоха проф. Рашков 

от Ревматологията и всичко тръгна в съвсем друга посока! В 

интензивното ме сложиха най-после на кислород, 

метилпреднизолон и др. и си върнах апетита веднага!  

След седмица, когато можех да ходя малко, ме прехвърлиха в 

Ревматологията и доцент Монов (когото обичам безкрайно вече), ми 

върна живота, обонянието, слуха (частично) и част от дробовете 

поне!  
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Бях толкова щастлива, че съм жива!! Че съм в тази прекрасна 

болница, заобиколена от мил, чувствителен, любезен персонал! 

Нямаше нищо общо с другите зверилници...! Всички бяха толкова 

внимателни и човечни! Напълно непознати нощни доктори ме 

успокояваха и вдъхваха кураж всяка вечер, когато ми беше най-тежко 

и не можех да дишам и се страхувах, че ще се задуша до сутринта...! 

Една от тях, д-р Калинова, беше толкова мила - сякаш светеше всеки 

път като идваше да ме провери! А дори не ми беше лекуващ лекар! 

Доцентът накара нашите да се редуват да спят при мен. Това върна 

съня ми постепенно... Ужасът, който изпитвах, ако задрема, изчезна 

като видях, че майка ми е там!  

Прекарах около месец в Ревматологията и с всеки ден ставах все по-

добре и все по-щастлива! Преосмислих целия си живот, 

взаимоотношения, грешки, страхове и проблеми... какво ли не...! 

През цялото време държах връзка по телефона (когато можех да 

чувам - защото имах и глух период за малко) с моята лечителка. 

Именно тя ме вадеше от най-черните дупки на отчаяние и страх и ми 

показваше хубавата страна и шансът, който ми е даден! 

В крайна сметка аз съм благодарна за тази болест! 

Сега съм много по-щастлива, спокойна, благодарна за всичко, което 

имам, всичко, което виждам, чувам, усещам, мога да правя всеки 

божи ден! Моят ден започва с мисълта колко съм благодарна за още 

един ден в рая...! 

Тази болест наистина ме остави частично глуха (но отново мога да 

слушам музика все пак!!) и с поразени дробове и бронхи, но като 

цяло, ако не ме познаваш, и не се наложи да тичам, не ми личи колко 

е сериозно положението! 

Открих купища информация и други болни от Вегенер от цял свят 

във Фейсбук и това много ми помага и до днес. Само да попитам и за 

минути започват да валят отговори. 

Така и открих Автоимунния протокол - АИП - режим на хранене и 

на живот, който, ако се спазва строго довежда повечето хора до 

ремисия. Така стана и при мен. За 2 м. свалих всички кошмарни 

килограми и гърбицата от преднизолона и влязох в имунологична 

ремисия. Бях на седмото небе! 
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Разказът стана твърде дълъг. Така или иначе - да живееш с такава 

болест е тежко, на моменти е като проклятие..., но урокът си 

струваше и оправи отношенията ми с цялото ми прекрасно 

семейство, върна ми желанието за живот и ме накара да се боря като 

никога досега! Цял живот не се харесвах и приемах - трябваше да се 

случи това, за да видя и външната и вътрешната си красота! Да оценя 

безкрайното богатство, което имам в лицето на моите деца и съпруг! 

Прекрасната си професия и призванието, което ще следвам като се 

излекувам! 

Защото аз вярвам в пълно изцеление. Не само ремисия. Засега още се 

уча - и правя жестоки грешки ( пиша от Ревматологията, където 

живея 1 м. след отключване и силен тласък на болестта), но знам, че 

мога и че съм на прав път, само трябва да си вярвам повече и да 

слушам тялото си и интуицията си, когато сигнализират за 

нередности!  

Успех на всички и много сила и светлина по пътя! 

Всичко е възможно! 
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Системен лупус еритематозус (СЛЕ) 
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Здравейте, казвам се Антония. Аз съм с диагноза: кръстосана форма 

на две автоимунни заболявания лупус и полимиозит. Имам и 

придружаващо заболяване синдром на Рейно. Трудно е да опиша на 

някого, който не е запознат със заболяванията какво изпитвам и как 

точно се чувствам. Въпреки че лупуса при всеки е строго 

индивидуален, най-близо до симптомите оприличавам грипът. 

Болките са по цялото тяло, болеше ме всяка една част, дори кожата. 

Косата ми падаше осезаемо. Ставите на ръцете и краката ми се 

подуваха болезнено. Имах сутрешна скованост, която продължаваше 

от 30 мин. До един час. През това време не можех да се движа. Дори 

пръстите на ръцете си не можех да отворя – бяха свити към дланта. 

Постепенно болките се усилваха все повече и никое 

болкоуспокояващо лекарство не ми помагаше. От силните болки не 

можех да спя по цяла нощ. Стигна се до там , че не можех да клякам 

и да слизам по стълбите. От полимиозита започнах трудно да 

преглъщам сякаш бях болна от ангина, мускулите ми отказваха да 

функционират. Не можех да ставам сама. Когато седнех, трудно се 

обличах и събличах без чужда помощ. Аз съм с тези заболявания от 

юли 2013, но всичко започна през юни 2012. През цялото време преди 

да ми поставят диагнозата аз продължавах да ходя на работа, защото 

за лекарите аз бях здрава. Когато все още нямах поставена диагноза 

ме пращаха от лекар на лекар, всичките изследвания които ми 

правеха бяха отлични, но състоянието ми се влошаваше. От тази 

неизвестност се отключиха паник атаките и депресията. Започнах да 

вдигам и температура, при студено време ръцете ми посиняваха. И 

„великият имитатор” както го наричат професорите успя да заблуди 

лекарите и ми поставиха грешна диагноза ревматоиден артрит. Пиех 

си предписаните хапчета стриктно, но състоянието ми се влоши още 

повече. Тогава лекарката, която ме лекуваше ми каза ,че не знае какво 

ми има. Стигна се до там, че накрая не можех да стана от леглото, 

тогава по спешност ме изпратиха в гр. София в клиниката по 

ревматологията в МБАЛ Св. Иван Рилски. Там вече ми пуснаха 

правилните изследвания, включващи и имунология. Вече бях с 

потвърдена диагноза.  Дотогава дори не бях чувала за болестта лупус, 

полимиозит или синдром на Рейно, но поне вече знаех срещу какво 
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ще се боря. Започнах да пия по схема предписаните ми лекарства 

само 11 таблетки на ден – медрол и резохин. Като всички лекарства и 

те си имаха своите странични ефекти – напълняване, окосмяване, 

косопад и т.н. Бях станала от 48кг цели 63кг – същинска кунг-фу 

панда, както шеговито ме наричаше татко. Не се страхувайте, след 

като спрете приема на кортикостероиди косата се възстановява, 

килограмите се регулират и окосмяването пада. Не се фокусирайте 

колко вредни са кортикостероидите, а мислете че те ще ви помогнат 

да подобрите състоянието си и по-бързо ще спрете техния прием. 

Около месец не исках да излизам от къщи, защото всички мои 

познати ме гледаха като полезно изкопаемо и се чудеха дали да ме 

поздравят, а когато ги поздравявах се започваха безкрайни разпити и 

съжаления къде искрени, къде не. Аз имах нужда да остана сама да 

осмисля какво точно се случваше с мен, да приема че съм неизлечимо 

болна и да продължа напред. Неизбежно си задаваш въпроса защо 

точно на мен се случва всичко това? Аз лично за себе си имам 

отговора, но не се вкопчих защо и как, а насочих цялото си внимание 

в това как да подобря състоянието си. Аз мога с чисто сърце да кажа, 

че съм истинска късметлийка и благодаря на Бог, че имам 

подкрепата на цялото си семейство и приятелите си. Мисля, че това 

е много важно за един болен човек. Днес вече съм на поддържаща 

терапия от едно хапче на ден и се чувствам по-добре. Започнах и 

работа. Имам си все още сутрешната скованост, болките и 

подуванията по ставите, но те са търпими. Всяка сутрин когато си 

отворя очите се чувствам смазана от умора, тя е неизбежен мой 

спътник от деня, в който се разболях. Но аз се усмихвам и си казвам – 

благодарна съм, че и днес ще бъда с близките си и ме очаква един 

интересен и прекрасен ден. Парадоксално е, но ще ви споделя, че 

откакто се разболях аз започнах да живея. Преди не ми оставаше 

време за нещата които обичам. Не се спирах като всички в това 

забързано ежедневие, макар да знаех че греша все отлагах промяната 

за утре, но утре за мен стана късно. Но днес вече не е така. Е, има 

много неща, които не мога да правя като здравите хора, но не се 

отчайвам, а търся алтернатива. Дори с тремора на ръцете, който 

получих; аз започнах отново да се уча да пиша, а сега вече и рисувам 
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– това е моето любимо занимание. Днес вече мога да изкача всичките 

1300 стъпала до известния в нашия град паметник 1300 години 

България. Всичко, което съм постигнала до днес е резултат от много 

труд и постоянство. Не спирам да се упражнявам и да се движа 

колкото мога. Започнах да клякам и да се изправям без чужда помощ 

едва 8 месеца след ударната доза кортикостероиди, но нито за ден не 

се отказах, а вярвах, че нещата ще се подобрят. Искам да кажа на 

всички болни: - Не сте сами. Не се отказвайте никога да се борите, 

усмихвайте се и обичайте живота. Може да ви звучи клиширано и ако 

сега все още имате силни болки, знайте, че и аз бях така, но не се 

отчаях въпреки всичко. Знам, че е много трудно особено, когато 

имаш силни болки и изглежда, че няма надежда, но не се предавайте. 

Не си казвайте – аз съм болен човек и не мога. Никой не знае до къде 

ще му стигнат възможностите преди да е опитал. Нека всеки от вас да 

намери най-близкото до себе си занимание или стимул, което да му 

дава сили да продължи. Лично за себе си прецених, че се чувствам 

много по-добре, когато игнорирах от живота си хората за които бях 

само кошче за душевни отпадъци. Започнах да избягвам ситуации и 

места, които ме натоварват емоционално. На проблемите се опитвам 

да гледам с насмешка. Все още се уча и търся начини да подобря 

състоянието си още повече. Моят съвет е – не четете в интернет за 

болестта си, понякога там се пишат ужасяващи неща. В 

Организацията на пациентите с ревматични заболявания има 

достатъчно изчерпателна и достоверна информация за 

ревматичните болести. Днес, ако аз не кажа, че съм болна, по нищо 

не се различавам от здравите хора, но всеки болен знае какви усилия 

коства това. Борете се, не се отказвайте! Знам, че не е лесно, но не се 

отказвайте. На здравите хора искам да кажа: обичайте се и ценете 

живота и здравето си. Намирайте време за истински важните неща в 

живота си. Не отлагайте нищо за утре. И ако имате болен приятел 

или член от семейството си – подкрепяйте го и проявете разбиране. 

Знам, че това не винаги е лесно, но помислете как се чувства болният 

до вас. Мога да кажа от собствен опит, че ние болните се опитваме да 

не сме в тежест на близките си и им спестяваме много от болките и 

чувствата си. Ще се радвам ако съм успяла да вдъхновя поне един 
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човек да продължи да се бори и да не се отчайва. Ако в един ден сте 

успели да се посмеете от сърце, да размишлявате, да изпитате 

съчуствие и обич, да дадете вяра и надежда на някого, то тогава 

вашият ден би бил съвършен. Пожелавам на всички от сърце много 

такива дни. Искам да изкажа моята специална благодарност и на 

сина ми, който през цялото време беше до мен и сега продължава да 

ме подкрепя във всичко, на родителите си, на човека до мен, на 

приятелите си, на д-р Стоилов, проф. Коларов, проф. Стоилов и доц. 

Монов, за оказаната подкрепа по време на лечението ми. Благодаря 

на всички, които са с мен и до днес. Благодаря и на всички от 

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания, които 

неуморно се борите за всички болни. Поклон пред труда Ви и 

благодаря, че Ви има. 

Антония 

 

Лупус – лупусната умора е толкова силна, че сякаш „духът ти напуска 

тялото“. Необяснимите петна по ръцете, когато се изнервиш или си 

измил една, две чинии без ръкавици. Приемът на кортикостероиди, 

които така закръглят лицето ти, че всички си мислят, че пак си 

прекалил с храната. Трябва да внимаваш с храната, със слънцето и 

дори с емоциите. 

Б. Х. 

 

Лупусът е страхът, който ме е сковал от сутринта. Първата ми мисъл 

сутрин не е „Колко прекрасен е светът!”, а „Колко „прекрасно “ ще 

се чувствам през този ден и какво ми е подготвил той – лупусът?“. 

Всяка вечер си обещавам да заспивам мечтаейки, но заспивам 

анализирайки болестта и състоянието ми през деня... 

Навлизайки в живота ми, болестта донесе със себе си освен болка, 

физическо и психично неразположение, донесе със себе си: 

изолация, страх, несигурност, които преобърнаха ежедневието ми. 

Безгрижието е само мил спомен от миналото. Всяко действие е 

премислено и съобразено с моментното ми състояние. 

Неизвестността и неразбирателството са ежедневните ми спътници. 
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Нетолерантността и всички останали не-та също... Антителата 

атакуват не само физическата материя, те атакуваха целия ми свят и 

господстват над него. 

Жанета Черпокова 

 

На 29 г. съм, от гр. София, диагностицирана с лупус от 2010 г., не съм 

в ремисия, с лоши показатели и с много желание за живот и 

постигане на цели. 

Моето виждане за болестта: 

Не съдете всяко момиче, което виждате. Тя може да се бори с лупус 

или друга нелечима болест. Тя може да е в момент на хронична 

болка, която се проявява в различни форми. Тя диша, но я боли, тя 

изглежда млада, но се чувства стара. Тя се усмихва, чисти, готви, 

говори, шофира, смее се, работи ... когато може и, когато не може. Тя 

води битка, която Вие никога няма да видите. Само, ако отделите 

един момент от Вашето време и се опитате да видите през нейната 

усмивка, може да видите, че това момиче съм аз. 

Ива Николова 

 

Здравейте и от мен – „едно от системните лупусчета“! 

Историята ми запачна 2005 г., когато бях едва на 12 години. 

В един най-обикновен летен ден се появи интересен отток и болка в 

дясната колянна става. Тъй като нямах спомени дали съм падала или 

удряла, родителите ми започнаха да ми слагат успокояващи 

компреси... Всичко отшумя за около 5-6 дни. След още толкова се 

появи и друг отток, но на десният глезен и по същият начин всичко 

отмина, докато след кратко време започна да се появява и оток на 

левия ми крак... В този период, обаче започнах да вдигам и висока 

температура, появи обрив по лицето и нямах сила дори да стана от 

леглото, при което родителите ми страшно се притесниха. Започна 

се ходене по лекари, изследвания и пр., но всичко беше напразно – 

въпреки антибиотиците, фелорана и други противовирусни 

средства, поддържах високата температура, разбърканата кръвна 

картина и появилата се сутрешна скованост... Изненадващо, чак след 
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няколко месеца ОПЛ направи изследване на ревматоидния фактор и 

започнаха нови действия – препращане към ревматолог в София... 

Беше ден сряда през ноември 2005... С допитвания стигнахме до 

детската клиника на „Гешов“... Попаднах на доц. д-р Димитринка 

Михайлова, която обстойно ме прегреда и веднага предположи, че е 

въпросният коварен ЛУПУС. 

Наложи се престой от около 10 дни в детската клиника и се установи 

диагнозата: СИСТЕМЕН ЛУПУС и започна едно кортикостероидно 

лечение... 

Тук започна и „забавната“ част от борбата ми. Като нормално дете не 

съм мислела, че нещата са толкова сериозни и че толкова много неща 

ще се променят за мен. Минавайки времето аз се върнах в училище, 

но нещата не бяха по старому. От кортизона бях се надула, както в 

лицето, така и по цялото тяло. Всичко ме болеше от опънатата кожа, 

а отношението на хората към мен беше ужасно! Всички започнаха да 

ме отбягват, а децата да ми се подиграват. Като дете много ми беше 

мъчно и трудно да изтърпявам това. Постепенно се отдръпвах от 

хората... Исках да съм сама ... И при всички юноши идва и фазата на 

пубертета, където някак приех нещата такива, каквито са! Започнах 

пак да излизам и мивавайки времето свикнах..., свикнах да съм 

различна... Годините си минаваха и постепенно се чуствах по-добре... 

Днес, през 2016 г. помня всичко, все едно беше вчера – всяка изпитана 

болка от мен, болката в очите на хората около мен и усилията, които 

съм положила, за да бъда личността която съм! Мога с детайли да 

разказвам за това как едно дете се научава да се бори за живота и да 

не се предава, въпреки че истината е една – няма излекуване! С 

времето човек се научава сам, че има много неща, които си струват 

битката...! И най-важното за мен е, че човек трябва да има ВОЛЯТА 

да се бори, колкото и трудно да е...! Искрено се моля, всички да бъдем 

в дълги ремисии и на лицата ни да блести вечно усмивката! 

Ивона Лазарова 
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Лупусът (SLE) е коварно автоимунно заболяване с много лица. 

Хората с лупус живеят в постоянен страх кога болестта ще се 

активира отново и кой орган ще атакува този път: бъбреци, сърце, 

бял дроб, черен дроб и кои кръвни показатели ще са извън норма. 

Животът с Лупус е постоянен страх, много болка и скованост. 

Заболяването не е познато на повечето общо практикуващи лекари 

и те не могат да ти помогнат. Зъб да те заболи вече е проблем и 

започваш търсене на зъболекар. Който е запознат със заболяването, а 

не да те пита какви антибиотици да ти изпише, каква упойка да ти 

сложи и т.н. Ходенето по различни специалисти ти става ежедневие. 

Да си болен от Лупус е доста скъпоструващо „удоволствие“. 

Изследванията и лекарствата не се покриват от здравната каса. 

Всички лекарства са силно токсични и с много странични ефекти. От 

високите дози кортикостероиди се получава слабост в мускулите, 

главоболие, повдигане, склонност към депресивни състояния и 

много други.... Животът ти се обръща на 180 градуса. Постоянно 

трябва да се съобразяваш с това заболяване.  

Людмила Манолева 

 

 

От лупус се разболях. Какво е това ли, щом изглеждам добре, особено 

с грим и на токчета?! Ха, как да ти обясня... ами това е нещото, с което 

трябва да се съобразявам всеки момент, ежедневно, постоянно 

Нещото, което коригира моята емоционалност, моя живот. И 

всъщност, това е и моя приятел! Да, лупусът ми е партньора, който 

ме балансира, който ме пази, защото ако и когато не го слушам, се 

разболявам, само тогава не съм добре, имам болки, кризи с 

температура и повръщане, влошена психика и гадно, подтиснато 

настроение..., само тогава. Затова го слушам и уважавам през 

повечето време. Затова си го и обичам ! Ааа, и защото ме научи и на 

друго – на търпение, особено на търпение, и на смирение, научи ме 

да живея на бавен ход, да изчаквам, да се успокоявам сама, да не 

бързам, и на ....на много още уроци ме научи. Той, лупусът е моя 
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лечител и моя учител! Е, как да не го обичам !! Та ние си живеем 

заедно, сега и занапред. Живот и здраве да е !!  

Мариела Иванова 

 

Тя, болестта лупус, влетя в живота ми като неканена гостенка. 

Изведнъж, без покана. Тялото и душата ми рухнаха – главата отпада, 

ръцете треперят, сърцето задъхано тупа. Нямах спомени, забравих 

как се пише и чете, нямах желания. Аз – онази жена, щастлива и 

лъчезарна, лежах в едно легло, с безцветни очи. Бях забравила дори 

детето си, „благодарение“ на мозъчно възпаление. И това ми 

причини Болестта … И още – учестен пулс, нисък хемоглобин, 

разрушена тазобедрена става, кортизонови пердета, асцит. Получих 

и мускулна слабост и коварно безсъние. Моите 53 килограма вече 

бяха 90. Косата ми, гъста и чуплива, стана тъничка и … капеща. Не 

бях аз... ТЯ ме съсипа, съсипа и близките ми хора! Дни и месеци се 

надбягвах с Живота и Смъртта. Но с добри лекари, правилно 

лечение, подкрепа на близки хора и моята воля аз избрах да 

продължа живота. 

Усмивките, позитивните мисли, зареждащи разходки, срещи с добри 

приятели – това са моите допълнителни „лекарства“, които ми 

помагат да бъда отново себе си! 

Това е моят лупус! Приех го и се научих да му казвам: „Добро утро”, 

като бях щастлива, че още един ден виждам слънцето. А вечер 

заспивам с поредното хапче, като му пожелавам: „Лека нощ”. И така 

очаквам и утрешния ден, в който пак казвам: „Здравей, живот!“ 

Пепи Велкова 

 

 

Здравейте „ревматологични приятели“, казвам се Радостина и от 13 

фатални години съм с диагноза ,,Системен лупус“. За мен първите 

години бяха много объркани и трудни, свързани с постоянно ходене 

по болници, изследвания, вливания и т.н. С огромна подкрепа от 

близки и приятели си „стъпих“ на краката и се радвам на живота. 

Борете се и не губете вяра! 
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Радостина 

 

Имам лупус с костно ставно съдова форма. Заболяването ми е от 1991 

г. Започна с обриви по тялото, лекувах се в кожна клиника на  

Александровска болница. Лечението ми към момента е с медрол и 

имуран. Имам болки в мускули, сухожилия и стави, от 

дългогодишното лечение с кортизон имам синдром на Кушинг, 

хипертония, гастрит , колит и т.н. Хората са слабо запознати с това 

заболяване, лекарите също, постоянно споря с тях относно лекарства 

и лечения. Умората и болката са ми постоянни спътници. 

Предлагаха ми биологично лечение, но аз отказах. Желая ви здраве 

и късмет! 

Снежана Гърдева 
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Подагра 
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Аз страдам от ошипяване по цялото тяло, имам хиперурикемия 

(повишени стойности на пикочна киселина, което води до подагра) 

и бурсит на левия трохантер. Бурсита ми причинява най-големите 

проблеми, понеже не ми дава да спя нощем. През деня също боли, но 

е поносимо. Шиповете на двете ми пети също болят до степен да си 

позволявам доста ограничено ходене. Ако ходя повече на следващия 

ден болката е много силна. Имам и шипове по гръбначния стълб и 

врата, които също водят до схващане и болка. 

Лечението при мен е чрез инжекции дипрофос в ставата на 

трохантера, милурит таблетки за подаграта и понякога 

обезболяващи препарати. Лежала съм два пъти в Ревмтологията на 

Софиямед, но едва по-скъсно разбрах, че при направените 

изследвания не са ми пускани тестове за артрит. Питам се дали 

личния лекар може да ми пусне такива изследвания?  

Мариана Костова 

  



28 
 

 

 

 

 
 

 

 

Псориатичен артрит (ПсА) 
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Двете Аз 

Коя съм аз? Жена като всички други. Работя, обичам работата си, 

семейството, близките и приятелите. Обичам  да бъда ангажирана, да 

тичам все на тук и там, да отметна някоя задача, да готвя и да 

подреждам, да пътешествам и да обикалям. Мразя хаоса и 

неорганизираните и вечно мрънкащи и оплакващи се хора. Обичам 

всичко да свърша сама, сега и веднага,  да има ред, не мога да 

почивам, когато имам някоя задача. Обичам, като всяка жена 

хубавите и високи обувки. И изведнъж болката ме сковава. Не мога 

да се справя с елементарни неща, неща, за които преди дори не съм 

предполагала, че могат да са проблем. Не мога да се изправя сутрин 

от леглото.  Бавно, бавно се опитвам да стана, опитвам се да се подпра 

на ръцете, които сякаш не ме слушат. Изправям се след няколко 

минути. Трудно е да стоя права.Трябва спешно да отида до банята. 

Стигам някак си, подпирайки се и спирайки се, минават няколко 

минути, а ми отнемаше секунди. Мия си зъбите, колко е трудно да 

държиш четката за зъби, може би ви звучи невероятно. Ами кафето, 

трудно е да вдигна чашата си със сутрешното кафе, да си отворя 

бутилка с минерална вода, трябва ми помощ. Тръгвам на работа, 

трябва да си закопчая сандалите, не мога,трябва ми помощ, на помощ 

идва сина ми. Няма ги високите токчета, вече са в дъното в шкафа за 

обувки, височината им е с няколко сантиметра по- малка и въпреки 

всичко пак куцам. С неудобни обувки ли си често ме питат? Защо се 

държиш за парапета, когато изкачваш стълби? Мамо, искаш ли да ти 

помогна? В кухнята съм искам да готвя, трудно ми е да държа ножа, 

а трябва да нарежа продуктите, плаче ми се от безсилие. Отивам да 

седна на най-близкия стол и това е трудно. Трудно е както сядането, 

така и ставането. Ами косата, как капе, сякаш вали, прибираш я 

някак си, на плитка, на кок, неудобно е срещаш се с хора, а от главата 

ти сякаш косми валят. Диагнозата е псориатричен артрит. Вече има 

две Аз, преди заболяването и след него. Две Аз, когато има болка, и 

когато нямам. Когато няма всичко е толкова лесно. А когато се 

завърне болката всичко става толкова сложно, елементарните 

дейности са сложни. Живота ти е друг, няма го веселия човек, вечно 

тичаш и с няколко дини под една мишница. Има моменти, в които 
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не искаш да се срещаш с никого, не искаш да говориш с никого, 

самият ти не можеш да се познаеш, какво остава за другите. Но не се 

предавам, въпреки болката  опитвам се да бъда същия човек, да 

гледам напред, може би не трябва да се срамувам да търся помощ в 

моментите на безсилие. Благодаря на семейството си, на близките 

си..., че ме подкрепят, че ми дават сили. Извинявам се, че прекалено 

ги ангажирам със себе си, не искам да е така, но наистина имам нужда 

от подкрепа. Още веднъж Благодаря!  

(жена, ПсА) 

 

Усмихвам ти се, ти също... 

Нормално е да мислиш, че всичко е наред и няма как да знаеш, че не 

е... 

Няма как да знаеш, че зад усмивката се е скрила болката, ежедневната 

болка... А боли толкова години, години на търсене на спасението... И 

не можеш да го намериш, и вярата отслабва, и идва страхът... 

Страхът от истината, истината, че ще живееш така и все ще се 

влошаваш... Колко още ще се мъчиш, ще станеш ли инвалид, ще ти 

спрат ли лечението, какви ли странични ефекти ще има, за които е 

по-добре да не се говори дори... 

А никой няма отговори на въпросите... и животът ти изтича така... ще 

можеш ли да си до децата си, как да си сдържаш сълзите и да се 

усмихваш... 

Все мисли и усещания, които изграждат стена пред нормалния 

живот... А зад стената мислите и усещанията те изяждат, както 

собственият ти организъм се самоизяжда... това е самоиронията на 

омагьосания кръг... 

Пожелавам ти да не си вътре в него, да не знаеш нищо за стената и 

белезите от изкачването ѝ, да не вървиш по този път, да не падаш по 

него, да не учиш уроците му... а само да се усмихваш на живота! 

Да, зная, че всеки носи своя кръст, че и теб може да те боли...  

Затова и аз все още се усмихвам... 

Любомир Иванчев 
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Здравейте приятели, ами да напиша и аз нещичко. Незная от къде да 

започна, но си мисля, че всичко е започнало да се случва, когато 

синът ми се роди през далечната 1992 г. Вече имах дъщеричка и не се 

притеснявах от нищо, но когато той се роди с куп проблеми със 

сърцето аз изпаднах в паника. Два пъти сърцето му спира в ръцете 

ми и не искам да си спомням за тези моменти. С течение на времето 

той се оправи и всичко беше наред когато 2007 ми откриха миома и 

след няколко месечно наблюдение решиха да ме оперирт. 

Психически бях много зле, но поне аз така си мисля, се стегнах и се 

оправих след операцията много бързо. На следващата година ми се 

появиха 3 бучки на дясната гърда. Ужаса който преживях докато 

чаках резултатите след операцията беше огромен. Отново всичко се 

размина по най-добрия начин, но точно тогава ми се появиха едни 

петна по главата, които аз помислих, че са от боята за коса и не 

обърнах много внимание. Започнаха и едни болки, за които си 

мислех, че са от преумора. Май много се увлякох, но от тогава 

започнаха и всички мъки. Отначало всички лекари ми казваха, че ми 

няма нищо, но болките се увеличаваха и другото което забелязах, че 

се появиха петна подобни тези на главата ми и на лактите. Нищо не 

разбирах какво се случва и личната и тя се чудеше. В случаен 

разговор разбрах, че има лекар специалист – ревматолог. Взех 

направление ииии хоп при д-р Цекова във Варна. Е отначало бях 

много доволна, веднага ме взеха в болницата и след всякакъв вид 

изследвания и прегледи ми поставиха диагноза – псориазисен 

артрит. Да ама не. Това, че са ти поставили диагноза нищо не значи. 

От тогава мина много време и в Шумен лежах при д-р Тодоров, но 

разбрах едно единствено нещо, никой не може да ти помогне ако не 

си помогнеш сам. Освен многото лекарства и инжекциии започнах и 

много да се движа и да правя различни упражнения, започнах да 

внимавам какво ям. Започнах и с различни отвари, билки и семена. 

Вярно, че не съм се излекувала но поне кризите са много по-рядко и 

този пуст псориазис не расте много бързо а и не сърби постоянно. Е 

разбира се има и много лоши моменти особено, когато болката се 

увеличи и не можеш да прикриеш петната през лятото и хората се 

вглеждат и в тях и в променената ти походка. Но човек трябва да се 
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научи да се променя и аз промених начина си на живот според 

възможностите на тялото си. И най хубавото е, че имам страхотно 

семейство което винаги ме е разбирало и подкрепяло. Незная дали 

това трябваше да споделям и сега като го чета виждам, че много неща 

съм пропуснала да напиша, но просто за някой от тях дори не искам 

да се сещам. Сега когато есента дойде и времето е променливо и както 

всяка година по това време отново започва голямото изпитание. 

Единственото с което съм съгласна с лекарите, е, че трябва по 

всякакъв начин да се опитваме да намалим стреса. А аз искам да 

допълня, че трябва да сме добри и много позитивни. ОБИЧАЙТЕ СЕ! 

 

Цветелина Тодорова 
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Ревматоиден артрит (РА) 
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Ревматоидният артрит изцяло промени живота ми! Отне ми много! 

Вече не мога да правя любими за мен нещо, но ми донесе болката и 

страха. Болката е неизменен спътник с нея свикваш донякъде стига 

да не е непоносима, но страха... Страх от настоящето, от бъдещето... 

Страх дали ще мога да задържа болестта до степен да мога да се 

грижа сама за себе си и да не съм в тежест на семейството си. Този 

страх е мой постоянен спътник и от него не мога да избягам, той не 

се притъпява с хапче. 

Анелия Раймова 

 

Кой е той – Артрита!? 

Моето заболяване се нарича Ревматоиден артрит, но на галено го 

наричам просто Артрит. 

За мен Артрита има цвят. Той е жълт, но не зная защо. 

Напомня ми за ревнив любовник – винаги до мен, винаги тук. 

Дебнещ и наказващ всяко провинение, разбирай несъобразяване с 

него. Артритът е моят любим, с когото всеки миг се борим за 

надмощие един върху друг. Но с годините някак се превърна в част 

от мен, в нещо, без което вече не мога, в мое Аз, в мое съзнание, в 

миналото ми, в бъдещето ми.  

Той завладява, както строг родител. Всеки избор трябва да бъде 

съгласуван с него... 

Артрита е моето отражение в огледалото. Артрита е като тъмна 

страна от характера, нещо, което искаш да скриеш от хорските очи, 

но винаги излиза на яве. 

И така си живеем с моя Артрит търсейки хармония помежду си. С 

Него – „тихият“ ми убиец.  

Анита Бедникова-Христова 

 

Здравейте, аз съм със Серопозитивен ревматоиден артрит 4 

рентгенов стадий. Започна от 1994 г. и до сега всеки ден изпитания и 

борба. Смених две тазобедрени стави, имам доста деформации на  

пръсти на крака, китки, таз, операция на лява раменна става с 

деформиции вече. Болестта променя душевността ми станах много 
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чувствителна и болезнено ранима от всичките удари, обиди и 

разочарования от хората. Донякъде това ме направи и по-силна. 

Здравите трудно разбират болните. Опитваш се да се справяш сам с 

всяка една дреболия от ежедневието си, за да докажеш на себе си, че 

можеш, и да изпиташ радост от това че се справяш сам. Но доста често 

това, което е достатъчно за теб самия е недостатъчно за околните. И 

въпреки огромните ни различия, най-важното според мен е да има 

кой да ни обича и ние да обичаме. Без любов сама за себе си се 

чувствам уморена, губя желание да се боря и доста често се предавам. 

Поне аз усещам така нещата. Иначе какво представлява едно 

ежедневие. Ставаш, схванат си, едвам се движиш, трудно се 

навеждаш, обуваш чорапите, защото те тресе или ти е студено ако не 

си ги обул още през нощта, защото ставаш по 3-4 пъти. Не нямаш 

температура, просто ти е студено и тялото ти е много сковано, едвам 

се движиш. Невъзможно ти е да се наведеш и да вдигнеш нещо ако 

си го изпуснал, но се опитваш с много бавни движения да го вземеш. 

Отиваш до тоалетната много бавно, подпирайки се на всяко нещо 

което ти се изпречи, сядаш тръшкайки се, защото колената ти са 

надути и те болят, при което издават и двете скърцащ звук. После 

ставаш, пак скърцаш, измиваш се, обличаш се пиеш кафе. С болка и 

нестабилност в коленете се опитваш да се дотътриш надолу по 

стъпалата, после едвам се навеждаш да си обуеш обувките, нямаш 

сили в ръцете да ги оправиш, но се мъчиш. Излизаш на пътя и 

хващаш такси или караш мъжа ти да те кара до работа, за да изкараш 

остатъка от деня седнал на компютъра, изпълнявайки задълженията 

си, докато стане 15 ч. И започнат ужасните болки в кръста. Чакаш с 

нетърпение да си тръгнеш и с последни сили се дотътряш до леглото, 

за да се опънеш и да подремнеш докато ти отпочине кръста. Нямаш 

сили да стоиш на мивката и една салата да направиш, всичко те боли 

– крака, кръст, ръце. Сядаш и чакаш някой да ти сготви и сложи на 

масата. Чувстваш се зле, че не можеш да помогнеш и, че нищо не 

става от теб. Цялата ти заплата отива за сметки и лекарства. Тук-там 

ако заделиш нещо и отиваш на почивка с любимия човек, защото и 

на теб ти се иска да се топнеш, и ти си човек, и ти жадуваш като малко 

дете да усетиш морето, водата. Но какво си без чужда помощ, без 
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любимия ти човек, който е с болен кръст да те вдига като кран на 

всеки опит да станеш то стола на плажа и да те държи, докато влезеш, 

защото дори и малките вълни те спъват и падаш във водата. Тогава 

дори и да искаш не можеш да се изправиш без огромните усилия на 

човека до теб. Някой ще каже „ами като не можеш къде си тръгнал, 

като не се виждаш че нищо не става от тебе какво искаш?“. Донякъде 

е така, но и ти душа носиш, и ти си искаш обикновените малки 

радости от живота. И накрая пак ще се спра на любовта, от която 

толкова много се нуждаем, не просто да ни обгрижва някой, за да се 

чувстваме задължени и нищожни натяквайки ни, че сме такива и 

правят това и онова за нас. А грижата която ни дават с много любов 

ни дава сили да живеем и се борим, е поне за мен е така. През всяко 

заболяване има и по-трудни и по-лесни фази, случва се да се 

изправят нови и нови изпитания пред теб и, за да продължиш всяко 

едно трябва да се сбориш и да го преминеш, за да продължиш 

напред. Когато си най-зле е най-трудно, силите са ти толкова малко, 

а усилията които полагаш са огромни, тогава се чувствам като дете 

което се учи да прохожда и, на което силите не му стигат, за да се 

задържи на крака. Когато това състояние се удължи и ти все още си 

зависим за всяко нещо от чуждата помощ, тогава може и доста често 

да се чувстваш виновен и безсилен и да изпаднеш в дупки. Но мен 

специално винаги ме е вдигала на крака любовта и човещината. 

Какво ни предстои .... никой не знае. Вероятно още много борба. До 

кога.... докато ни издържат силите, нервите и телата. 

Денка Ангелова 

 

 

Искам да бъда много кратка, защото всяка една дума която ще 

напиша не ми се отразява добре. 

Вече 7 години изминаха от както съм с диагноза РА, имам само едно 

желание, да се събудя една сутрин и всичко това, което съм го 

преживяла, изстрадала, изплакала да бъде СЪН! Бях супер силна 

жена, сега съм изтормозена, оплакваща се, тормозеща децата си, 

всеки ден някакъв нов здравословен проблем, писна ми! 
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Латинка Божинова 

Казвам се Лилия Димитрова. Аз съм майка на едно младо момиче, 

което е на 21 г. и от 18 г. страда от това коварно заболяване, наречено 

първоначално Юношески артрит и така си върви с тази диагноза – 

ЮХА. Тя беше едва на две години, когато почнаха проблемите. Казва 

се Ива Лозанова. Започна се с едно безобидно подуване на пръстче, 

което мина и в колянна става. Първоначално доктор (професор в 

Пирогов, лежащ си само на името си и на преклонна възраст) ме 

убеждаваше, че детето паднало, прещипало си пръстчето и ще му 

мина. Загубихме няколко месеца в лутане, докато накрая от 

алергологията на Пирогов не ни насочиха към Педиатрията. От 

София сме и говоря за Педиатриата тук. И се започна... 

Метилпреднизолон, Метотрксат и инжекция Ледерлон. Нещата се 

поуспокоиха. Така няколко месеца. И след една изстинка – детето не 

вижда. Преди това ходихме на очен, няма проблеми. Оказа се, че вече 

има хроничен увеит. Инжекции в очите, капки много, на ден по 3 

вида, през 2 часа. И спасихме очите, но временно. От всички хапчета, 

урбазони и др. Ива си остана по- дребна, надута и с периодични 

болки. Носили сме я на училище, защото не можеше да ходи. 

Засегнаха се коленни, гривени, глезенни стави. Останаха си 

деформации, въпреки, че много се борихме. На 12г. започна Енбрел, 

който слагахме 4 години. Очите наново се влошиха и моята дъщеря 

ослепяваше. Лазер, инжекции и капки, всичко отначало. Докато не 

ни казаха за Фонд за лечение на деца и след като всички доктори 

(очни) вдигнаха ръце ни разрешиха да заминем за Германия. И 

нещата се успокоиха. В момента е добре с очите. Мина на Роактемра, 

ставите са спокойни. Има болки понякога, сутрешна скованост , но 

борбата продължава. Много е трудно, но ще се борим! 

Лилия Димитрова 

 

 

 

Как бих описала ревматоидния артрит, от който страдам на някой 

непознат: 
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СТРАХ, ОТЧАЯНИЕ, БОРБА, НАДЕЖДА, ЖИВОТ 

Надка Щегрова  

 

Здравейте, аз съм с диагноза ревматоиден артрит. Много трудно се 

живее с тази диагноза, тъй като знаеш, че това ще продължи цял 

живот. След поставяне на диагнозата преди една година, бях много 

отчаяна, чувствах се непотребна, освен физическата болка се сринах 

и психически, наложи ми се да напусна работа, понеже на моменти 

болките бяха нетърпими. С течение на времето и с голямата 

подкрепа на моят съпруг, децата ми и лекуващият ми лекар се 

научих да живея с болестта си, не казвам че нямам болки и скованост, 

но когато имаш такава подкрепа от близките си хора, мисля че се 

справяш малко по-леко с всичко. 

Светлана Колева 

 

Кой ражда болката? Безкраката, безръка страшна болка?! Не плача, 

очите ми шарят и търсят утеха. Не знам къде са децата ми, самата аз 

не знам къде съм... Душата ми мрази тялото. Душата ми мрази денят, 

не иска да вижда слънцето, не иска смеха на любимите хора. Душата 

ми знае, че може би утре слънцето пак ще я радва, че отново ще се 

захласва в смеха си. Отново ще обичам света. Ще тичам с момчетата 

си, ще галя кучетата си,ще погаля и тревата. Жива съм! Редуват се 

дните, ту отчаяни, ту смеещи се оптимистично. Живейте днес, 

оставете утрото да дойде с усмивка! 

Цанка Горанова 
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Реактивен артрит (РеА) 
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Преди 3 години започнах ,,борба“ с радикулит, плексит, ишиас, 

невралгия или общо взето с множество заболявания на нервната 

система. Последва лечение с болкоуспокояващи, физиотерапия, 

санаториум, накрая кортикостероиди и след купища лекарства, 

преди 1 година откриха, че имам Реактивен артрит, Фибромиалгия 

и остеофити по целия гръбначен стълб, дискова херния (лумбална). 

В резултат от лекарствата се сдобих и с глаукома. 

Болките във всички стави са ужасни, особено сутрин, цялата съм 

скована, изтръпнали, подути, посинели и студени крайници, силни 

болки във врата, кръста и мравучкане по цялата лява страна на 

тялото... Но трябва да се надигна от леглото, защото ходя на работа и 

имам две деца, който ходят на училище, трябва да съм силна и 

борбена жена. Винаги съм усмихната и външно изглеждам добре, ако 

не знаете нищо за мен и не ме познавате, няма да разберете колко 

страдам всеки ден и колко е силна болката, която не е видима! Само 

хора, които страдат от ревматологични заболявания могат да 

разберат как се чувстваш, как се бориш всеки ден с болката и се 

пазиш да не хванеш някой вирус, за да не се „срине“ имунната 

система. И отново антибиотик, пробиотик и любимите дипрофос и 

флостерон, от който получаваш раздразнено дебело черво и си 

отново на диета... А аз съм жена на 38 год. И само 45 кг. и не мога да 

напълнея, защото често съм със чревна или пикочна инфекция. 

Много мога още да разказвам за болката, но трябва да се усмихвам и 

да ставам да правя вечеря на децата си след 9 часовия работен и 

уморителен ден. 

Желая на всички страдащи и болни да изпитват по-малко болка, да 

се усмихват винаги и да бъдат щастливи и обичани от любимите си 

хора. 

Елеонора Кирилова 
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II. ДЕСКРИПТИВЕН АНАЛИЗ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕДИН СОЦИАЛЕН 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

 
доц. д-р Божидар Ивков 
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Въведение 

Международният ден за борба с артрита е световна инициатива, 

която обединява хората, за да повишават информираността относно 

проблемите, породени от ревматичните заболявания. Този ден се 

отбелязва всяка година на 12 октомври1. 

В тази връзка Управителния съвет на Организацията на пациентите с 

ревматологични заболявания реши да проведе социален експеримент 

сред и с членовете на фейсбук групата на организацията. Те бяха 

помолени до 30 септември включително, да опишат „съвсем накратко – 

само с няколко кратки изречения, все едно, че обяснявате на някой, който 

няма никаква представа от вашето заболяване, какво представлява то. 

Пишете това, което чувствате. Така, както го разбирате“.  

В социалния експеримент участваха 33 човека с различни ревматични 

заболявания. Независимо от сравнително малкия брой участници, в 

качествено отношение – същност и съдържание на микронаративите – 

експериментът може да се определи като повече от успешен, защото в тези 

микронаративи е кодирана богата информация за това, как хората с 

ревматични заболявания приемат, придават смисъл и значение и живеят 

с такова заболяване, какви са проблемите, които поражда хроничното 

заболяване и последиците от него. Именно това ще бъде предмет на 

настоящия – предимно дескриптивен, анализ. След това всеки 

заинтересован ще може да прочете написаното от хората с ревматични 

заболявания без никаква редакторска намеса, с изключение на малки 

корекции (най-вече препинателни знаци), които правят разказите по-

разбираеми. 

Всички, с изключение на двама, автори дадоха съгласие под техния 

текст да стои името им. Желанието за запазване на анонимност бе спазено. 

Според вида на заболяването участниците в експеримента, се 

разпределят, както е показано в таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Заглавието на книгата е взаимствано от мотото на кампанията на ЕУЛАР – Европейска лига за 
борба с артрита – за 2016 година. 
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Таблица 1. 
Разпределение на респодентите според вида на хроничното 

ревматично заболяване 
Вид заболяване Брой Относителен 

дял (%) 

1. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилит – АС) 9 27,3 

2. Грануломатоза на Вегенер (васкулит) 1 3,0 

2. Подагра 1 3,0 

3. Псориатичен артрит (ПсА) 3 9,1 

4. Ревматоиден артрит (РА) 8 24,2 

5. Реактивен артрит 1 3,0 

6. Системен лупус ериматозус (СЛЕ) 10 30,3 

Общо 33 100,00 

 
Благодарение на биографичните микронаративи стана възможно да 

се идентифицират и отграничат следните общи характеристики на 

хроничните ревматични и мускулно-скелетни болести от гледна точка на 

самите хора с подобни заболявания и от гл.т. на начина, по който те 

живеят с тези болести, на преживяванията и опита им с тях: 

1. Живот с хронична физическа болка; 

2. Наличие на скованост, постепенна загуба на 

двигателни/функционални възможности на тялото и снижаване 

самочувствието, зависещо от физическото състояние; 

3. Затруднения, ограничения и/или невъзможност да се извършват 

присъщи ежедневни дейности и да се изпълняват типични социални 

роли; 

4. Живот в страх, неопределеност и несигурност; 

5. Промяна на външния вид на тялото; 

6. Странични ефекти от лечението; вторична инвалидизация; 

7. Принудителна промяна на темпа, начина и качеството на живот, 

обусловен от здравето; 

8. Живот в непрекъсната интепретация; 

9. Тялото като нещо външно, отделено от личността; 

10. Поява на психологически дикомфорт, понякога и психични 

заболявания, влошава се личната самооценка и емоционалната 

стабилност; 

11. Потребност от чужда помощ, ангажиране на близките; 

12. Инвалидизация и полиморбидност; 

12. Навлизане в нов свят, в нов житейски опит – „Аз не мога“; 
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14 Променят се количеството и качеството (вида и близостта) на 

социалните контакти с хората от социалното обкръжение на човека с 

хронично заболяване; сблъск с неразбиране; 

15. Самоизолация; 

16. Обедняване и бедност; променят се социалния статус и 

социалните позиции; 

17. Приемане на болестта. 

Тези общи характеристики се появяват в и са присъщи на почти всеки 

биографичен микронаратив. Те, заедно с други фактори, провокират и 

конституират различните начини на преживяване на болестта и болката 

и конструират различните, уникални смисли и значения, които хората с 

ревматични заболявания придават на болестта, болката и боледуването. 

Този списък остава отворен, както за допълване, така и за редактиране 

на отдиференцираните характеристики. Вярно е, че за лекарите, а и за 

самите хора с ревматични болести, една не малка част от тези 

характеристики са добре познати. Но така, събрани и, в известна степен, 

систематизирани, се появяват за първи път – поне доколкото на мен ми е 

известно.  

Данните са достоверни, но не са представителни за социалната 

категория „лица с ревматични и мускулно-скелетни болести“. По-надолу 

ще разгледам малко по-подробно всяка една от посчените 

характеристики. 
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I. Анализ на микронаративите на хора с ревматични заболявания 

Една от основните характеристики на ревматичните заболявания, е, 

че та са хронични, т.е – казано най-общо – веднъж започнали продължават 

през целия живот на човека. Най-често факторите или общите 

характеристики на хроничните ревматични заболявания, които 

определят или формират преживяванията и опита на живот с ревматично 

заболяване, придаването на смисъл и значение на болестта и последиците 

от нея, могат да бъдат изведени от описващите същността на дадена болест 

микронаративи на хората с ревматични заболявания.  

 

1. Живот с хронична физическа болка  

Началото и развитието на ревматичните заболявания почти винаги е 

свързано с поява и трайно съществуване на физическа болка. Обикновено 

тя продължава през целия по-нататъшен живот на човека и предизвиква 

най-различни психологически, социални и икономически последици. 

Животът с ревматично заболяване означава живот с непрекъсната и с 

различна сила физическа болка. 

 

„Болестта на Бехтерев е живот с непрекъсната болка, която 
унищожава възможности“ (Б.И., АС). 

„Животът с Лупус е постоянен страх, много болка и скованост“. 
(Л.М., СЛЕ) 

 

Болката е онази сила, която „унищожава възможности“ – личностни 

и социални, която прави много трудно или дори невъзможно 

извършването на ежедневните дейности. Тя е „горивото“, поддържащо 

страхът и неопределеността кога болестта ще се активира отново. 

 

 „И изведнъж болката ме сковава. Не мога да се справя с елементарни 
неща, неща, за които преди дори не съм предполагала, че могат да са 
проблем... 

Две Аз, когато има болка, и когато нямам. Когато няма всичко е 
толкова лесно. А когато се завърне болката всичко става толкова 
сложно, елементарните дейности са сложни“. (жена, ПсА) 

 

Болката поражда редица проблеми, „физическо и психическо 

неразположение“ (Ж.Ч.). Тя е непрекъснато страдание. 
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„Навлизайки в живота ми, болестта донесе със себе си освен болка, 
физическо и психично неразположение...“ (Ж.Ч., СЛЕ) 

„Тя диша, но я боли, тя изглежда млада, но се чувства стара“. (И.Н., 
СЛЕ) 

 

Болката, когато е много силна, затваря социалните светове на човека 

и остава само тя, само светът на болката. 

 

„Кой ражда болката? Безкраката, безръка страшна болка?! Не плача, 
очите ми шарят и търсят утеха. Не знам къде са децата ми, самата 
аз не знам къде съм... Душата ми мрази тялото. Душата ми мрази 
денят, не иска да вижда слънцето, не иска смеха на любимите хора“. 
(Ц.Г., РА) 
 

2. Наличие на скованост, постепенна загуба на 

двигателни/функционални възможности на тялото и снижаване 

самочувствието, зависещо от физическото състояние  

С напредване на времето и живота с ревматично заболяване се 

засилва усещането за скованост в ставите и мускулите. Това води до трайна 

загуба на подвижност в тялото (двигателни дефицити), което е особено 

типично при болестта на Бехтерев, ревматоидния и псориатичния артрит, 

при някои форми на лупус и други ревматични болести. 

 

„Постепенно губиш подвижността на тялото си, което престава да 
бъде твой „слуга“ (Б.И., АС). 

„Две Аз, когато има болка, и когато нямам. Когато няма всичко е 
толкова лесно. А когато се завърне болката всичко става толкова 
сложно, елементарните дейности са сложни“ (жена, ПсА) 

„Животът с Лупус е постоянен страх, много болка и скованост“. 
(Л.М., СЛЕ) 

„Аз бях скован целият, не можех да се движа, всичко ми беше много 
трудно?“ (Г.Г., АС) 

 

Болката, сковаността, неуспехът на лечението пораждат и психични 
проблеми: 

 

„Попаднах в една черна дупка...“. (Г.Г., АС) 
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3. Затруднения, ограничения и / или невъзможност да се извършват 

присъщи ежедневни дейности и да се изпълняват типични социални 

роли  

С развитие на различните ревматични заболявания, хората започват 

да изпитват различни по степен и вид затруднения, ограничения или 

невъзможност – периодично или трайно – да извършват едни или други 

ежедневни дейности и да изпълняват присъщи за тях социални роли.   

 

„Лупус – лупусната умора е толкова силна, че сякаш „духът ти 
напуска тялото“ (Б.Х., СЛЕ) 
„Не мога да се изправя сутрин от леглото. Бавно, бавно се опитвам да 
стана, опитвам се да се подпра на ръцете, които сякаш не ме слушат. 
Изправям се след няколко минути. Трудно е да стоя права. Трябва 
спешно да отида до банята. Стигам някак си, подпирайки се и 
спирайки се, минават няколко минути, а ми отнемаше секунди. Мия 
си зъбите, колко е трудно да държиш четката за зъби... Ами кафето, 
трудно е да вдигна чашата си със сутрешното кафе, да си отворя 
бутилка с минерална вода... Тръгвам на работа, трябва да си закопчая 
сандалите, не мога...“ (жена, ПсА) 

„Животът ти се обръща на 180 градуса“ (Л.М., СЛЕ). 

 

И както казва един от участниците в експетимента: 

 

„С такова заболяване, за да „останеш в играта“ трябва да положиш 
тройно повече усилия от останалите, условно здрави хора“. (Б.Б., АС) 
 

Всяко действие, всяка на пръв поглед проста ежедневна дейност – 

личен тоалет (Мия си зъбите, колко е трудно да държиш четката за зъби...“), 

сядане и ставане, придвижване („Трябва спешно да отида до банята. Стигам 

някак си, подпирайки се и спирайки се, минават няколко минути, а ми отнемаше 

секунди...“), домакинска работа и др., която хората без заболявания вършат 

дори механично, при хората с ревматични заболявания изисква повече 

усилия, често тотална концентрация върху конкретното действие и 

полагане на неимоверни усилия, за да може да бъде извършено (Тръгвам на 

работа, трябва да си закопчая сандалите, не мога...“ – жена, ПсА).  

Усилията да се извършват дейности и да се изпълняват социални 

роли засягат всяка една сфера от живота: 
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„Тя се усмихва, чисти, готви, говори, шофира, смее се, работи ... 
когато може и когато не може...“ (И.Н., СЛЕ) 
„Често ежедневието ми е съпроводено с много болка, болка която 
обгръща цялото ти същество! Трудност е да вършиш елементарни 
неща без помощ. Помня колко плаках, когато за първи път не можех 
сама да обуя чорапите си“! (Д.Е., АС) 
„Тя, болестта лупус, влетя в живота ми като неканена гостенка. 
Изведнъж, без покана. Тялото и душата ми рухнаха - главата отпада, 
ръцете треперят, сърцето задъхано тупа. Нямах спомени, забравих 
как се пише и чете, нямах желания“. (П.В., СЛЕ) 
 

4. Живот в страх, неопределеност и несигурност  

Мнозинството ревматични заболявания притежават една особеност, 

която за много хора е може би най-сериозния, дори ужасяващ проблем – 

тяхното променливо и непредсказуемо развитие. Човекът с ревматично 

заболяване обикновенно не е ситурен дали в следващия момент, поради 

неразбираеми за него причини, болестта няма да възобнови своите атаки. 

Не е сигурен дали и кога, с каква сила, болката ще се завърне и ще го 

„извади от строя“. Животът с ревматично заболяване е живот в условия на 

несигурност и неопределеност, които пораждат страх.  

 

„Лупусът ( SLE) е коварно автоимунно заболяване с много лица. 
Хората с лупус живеят в постоянен страх кога болестта ще се 
активира отново и кой орган ще атакува този път: бъбреци, сърце, бял 
дроб, черен дроб и кои кръвни показатели ще са извън норма. Животът 
с Лупус е постоянен страх, много болка и скованост“ (Л.М., СЛЕ) 
 

Този страх е напълно оправдан, защото всяко следващо активизиране 

на болестта може да доведе до засягане на други, до този момент здрави, 

стави (при болестта на Бехтерев, ревматоидния и псориатричния артрит), 

или органи (при Лупус). Постоянният живот в несигурност и 

неопределеност представлява живот в условията на непрекъснат стрес, 

независимо дали това се осъзнава или не. А това е сероизна предпоставка 

за поява на различни по вид и сила психични проблеми – депресия, 

страхови психози и др. 

 

„Навлизайки в живота ми, болестта... донесе със себе си: изолация, 
страх, несигурност, които преобърнаха ежедневието ми“ (Ж.Ч., СЛЕ). 
„От тази неизвестност се отключиха паник атаките“ (А., СЛЕ) 
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5. Промяна на външния вид на тялото 

Друга, твърде проблемна, особеност на ревматичните заболявания, е, 

че с времето те оставят видими, често неразбираеми за и понякога 

отблъскващи околните белези по тялото на човека. Тези външни 

изменения в тялото често влизат в противоречие в общоприетите и 

наложени от медиите стандарти за красота на тялото и пораждат 

манифестацията – вербална или поведенческа, или и двете заедно – на 

редица дълбоко вкоренени предразсъдъци и негативни стереотипи 

спрямо уврежданията на тялото. Това често води до нездраво 

любопитство, съжаление, неразбиране или дори до – по-рядко – 

отвхърляне. Те пораждат неудобство и притеснение, дори чувство за вина, 

че си различен. 

 

„Постепенно губиш подвижността на тялото си, което престава да 
бъде твой „слуга“... Това е болест, която променя целия ти външен 
вид“ (Б.И., АС). 

„Необяснимите петна по ръцете, когато се изнервиш или си измил 
една, две чинии без ръкавици. Приемът на кортикостероиди, който 
така закръглят лицето ти...“ (Б.Х., СЛЕ) 

„Няма ги високите токчета, вече са в дъното в шкафа за обувки, 
височината им е с няколко сантиметра по- малка и въпреки всичко пак 
куцам. С неудобни обувки ли си често ме питат? Защо се държиш за 
парапета, когато изкачваш стълби?... Ами косата, как капе, сякаш 
вали, прибираш я някак си, на плитка, на кок, неудобно е срещаш се с 
хора, а от главата ти сякаш косми валят...“ (жена, ПсА) 

 

Особено видими са измененията в тялото при болестта на Бехтерев, 

ревматоидния и псориатичния артрит, лупуса и други. „Петната по 

ръцете“, промяната в „целия ти външен вид“, „...косата, как капе, сякаш 

вали...“ – това са само част от промените в тялото, пораждащо редица 

психологически и социални проблеми. 

 

6. Странични ефекти от лечението; вторична инвалидизация  

Много често лечението на ревматичните заболявания е свързано с 

проява на странични негативни ефекти, които допълнително влошават, 

както здравословното състояние на хората с ревматични заболявания, така 

и тяхната житейска и социална ситуация, техните начин и качество на 

живот, обусловен от здравето. 
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„Приемът на кортикостероиди, който така закръглят лицето ти, че 

всички си мислят, че пак си прекалил с храната“ (Б.Х., СЛЕ) 

„От високите дози кортикостероиди се получава слабост в мускулите, 

главоболие, повдигане, склонност към депресивни състояния и много други...“ 

(Л.М., СЛЕ) 

 

Както е известно употребата на кортизонови препарати е широко 

разпространено в ревматологията. При по-дълго и в по-високи дози 

прилагане, кортизоновите препарати увреждат целия организъм на 

човека. Това налага допълнително лечение на новите увреждания и 

заболявания.  

 

Аз – онази жена, щастлива и лъчезарна, лежах в едно легло, с безцветни 

очи. Бях забравила дори детето си, „благодарение“ на мозъчно 

възпаление. И това ми причини Болестта … И още - учестен пулс, 

нисък хемоглобин, разрушена тазобедрена става, кортизонови пердета, 

асцит. Получих и мускулна слабост и коварно безсъние. Моите 53 

килограма вече бяха 90. Косата ми, гъста и чуплива, стана тъничка и 

… капеща. Не бях аз... (П.В., СЛЕ) 

 

Последиците от лечението на ревматичните заболявания не рядко 

могат да имат твърде сериозно негативно влияние върху здравето, 

психиката и цялостната социално-икономическа ситуация на даден човек. 

Това е един от факторите, който отключва процесите на обедняване и 

социално изключване, както и процесите на самоизолация и 

автомаргинализация. 

 

„Само хора, които страдат от ревматологични заболявания могат да 
разберат как се чувстваш, как се бориш всеки ден с болката и се пазиш 
да не хванеш някой вирус, за да не се „срине“ имунната система. И 
отново антибиотик, пробиотик и любимите дипрофос и флостерон, 
от който получаваш раздразнено дебело черво и си отново на диета... 
А аз съм жена на 38 год. и само 45 кг. и не мога да напълнея, защото 

често съм със чревна или пикочна инфекция“. (Е.К., реакт.арт.) 
„От кортизона бях се надула, както в лицето, така и по цялото тяло. 
Всичко ме болеше от опънатата кожа, а отношението на хората към 
мен беше ужасно! Всички започнаха да ме отбягват, а децата да ми се 
подиграват...“(И.Л., СЛЕ) 
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7. Принудителна промяна на темпа, начина и качеството на живот, 

обусловен от здравето 

Появата и развитието на ревматино заболяване преобръща изцяло 

живота на човека. Боледуването на тялото, болката, започват да определят 

темпа и начина на живот. То изисква от човека с дадено ревматочно 

заболяване да пренастрои живота си „на други релси“, да управлява 

собственото си поведение в зависимост от капризите на болестта. Изисква 

„постоянство и... тройно повече усилия“ (Б.Б.) , изисква внимание, кога и как 

се излагаш на слънце, каква храна приемаш, налага контрол над емоциите 

(Б.Х.). Срещите с различни медицински специалисти се превръщат в 

почти „ежедневие“ (Л.М.). Ревматичното заболяване поставя рязка и 

отчетлива граница в живота на човека: „преди заболяването и след него..., 

когато имам болка, и когато нямам“ (жена, ПсА).  

 

„Болестта на Бехтерев те учи на дисциплина, постоянство... С 
такова заболяване, за да „останеш в играта“ трябва да положиш 
тройно повече усилия от останалите, условно здрави хора“ (Б.Б., АС). 

„Трябва да внимаваш с храната, със слънцето и дори с емоциите“ (Б.Х., 
СЛЕ) 

„Заболяването не е познато на повечето общо практикуващи лекари и 
те не могат да ти помогнат. Зъб да те заболи вече е проблем и 
започваш търсене на зъболекар, който е запознат със заболяването, а не 
да те пита какви антибиотици да ти изпише, каква упойка да ти 
сложи и т.н. Ходенето по различни специалисти ти става ежедневие. 
Животът ти се обръща на 180 градуса. Постоянно трябва да се 
съобразяваш с това заболяване“. (Л.М., СЛЕ) 

„Диагнозата е псориатричен артрит. Вече има две Аз, преди 
заболяването и след него. Две Аз, когато има болка, и когато нямам. 
Когато няма всичко е толкова лесно. А когато се завърне болката 
всичко става толкова сложно, елементарните дейности са сложни. 
Живота ти е друг, няма го веселия човек, вечно тичаш и с няколко дини 
под една мишница“ (жена, ПсА). 

 

Не човекът с ревматично заболяване управлява болестта, а тъкмо 

обратното – болестта управлява животът на човека с ревматично 

заболяване. Болестта изисква чести посещения при специалисти. Тя 

налага определен, принудителени хранителен, двигателен и 

фармакологичен режим (прием на лекарства в определено време), изисква 

справяне с онези елементи на социалната и физическата среда, които до 
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вчера са били незабележими, а днес са се превърнали в социални бариери, 

в препятствия, които трябва да се преодоляват, често с много усилия. 

Човек може да управлява единствено собственото си поведение, 

адаптирайки го към принудителните условия на живот налагани от 

болестта. 

 

„Безгрижието е само мил спомен от миналото. Всяко действие е 

премислено и съобразено с моментното ми състояние...“ (Ж.Ч., СЛЕ) 

„Той завладява, както строг родител. Всеки избор трябва да бъде 
съгласуван с него...“ (А.Б.-Х., РА) 
 

8. Живот в непрекъсната интепретация 

Човекът с ревматично заболяване е принуден да живее в 

непрекъсната интепретация. Всяко негово действие, всяко решение за 

предприемане на нещо налага съобразяване с ревматичното заболяване. 

„Всеки избор трябва да бъде съгласуван с него...“ (А.Б.-Н., РА).  

 

„Напомня ми за ревнив любовник – винаги до мен, винаги тук. Дебнещ 
и наказващ всяко провинение, разбирай несъобразяване с него. 
Артритът е моят любим, с когото всеки миг се борим за надмощие 
един върху друг... Той завладява, както строг родител. Всеки избор 
трябва да бъде съгласуван с него...“ (А.Б.-Х., РА) 

„Животът ти се обръща на 180 градуса. Постоянно трябва да се 
съобразяваш с това заболяване“ (Л.М., СЛЕ) 

„Всяко действие е премислено и съобразено с моментното ми 
състояние...“ (Ж.Ч., СЛЕ) 

 

Цялостната промяна на живота, присъствието на болката, която 

напомня непрекъснато и настоява, която те кара да си постоянен, която 

без миг покой те принуждава да мислиш върху промените в и по тялото, 

без прекъсване провокира към задаване на въпроси... Това, а и всичко 

останало изисква от човека с ревматично заболяване непрекъсната 

интепретация на всяко намерение, на всеки житейкси план, на всяка 

появила се житейска перспектива, на всяко действие. 

 

„Болестта... стеснява житейските перспективи. Това е болест, която 
променя... живота ти“ (Б.И., АС) 

„Болестта на Бехтерев те учи на дисциплина, постоянство и е 
изпитание на волята“ (Б.Б., АС) 
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„Необяснимите петна по ръцете, когато се изнервиш или си измил 
една, две чинии без ръкавици... Трябва да внимаваш с храната, със 
слънцето и дори с емоциите“ (Б.Х., СЛЕ) 

 „Коя съм аз? Жена като всички други. Работя, обичам работата си, 
семейството, близките и приятелите... 

И изведнъж болката ме сковава. Не мога да се справя с елементарни 
неща, неща, за които преди дори не съм предполагала, че могат да са 
проблем... Живота ти е друг, няма го веселия човек, вечно тичаш и с 
няколко дини под една мишница“ (жена ПсА) 

 

Интерпретативната работа може да се обобщи по следния начин: 

(1) оценка на моментното здравословно състояние и тенденциите на 

развитието му; 

(2) оценка на риска доколко е вероятно да се влоши здравословното 

състояние в хода на извършване на дадена дейност или действия; 

(3) приблизителна оценка на времето, за реализиране на определена, 

най-често близка във времева  перспектива цел 

(4) приблизителна оценка на необходимитие усилия и съпоставянето 

им с наличните сили и възможности за действие; 

(5) оценка на потенциалните физически и социални бариери, с които 

е възможно и/или вероятно да се сблъска човек, докато извършва дадена 

дейност или действия. 

 

9. Тялото като нещо външно, отделено от личността 

Ревматичното заболяване и хроничната физическа болка превръщат 

тялото в нещо чуждо, външно на личността. Тялото не само губи своята 

инструментална същност – чрез тялото човек извършва всички физически 

действия, придвижва се пространството, изпитва наслада, възпроизвежда 

се, произвежда и създава блага и др., но и се превръща в пречка, трудно 

преодолима бариера в живота на човека, на когото принадлежи. 

 

„Постепенно губиш подвижността на тялото си, което престава да 
бъде твой „слуга“. (Б.И., АС) 
„От високите дози кортикостероиди се получава слабост в 
мускулите, главоболие, повдигане, склонност към депресивни 
състояния и много други...“ (СЛЕ) 
„Артрита е като тъмна страна от характера, нещо, което искаш да 
скриеш от хорските очи, но винаги излиза на яве“. (А.Б.-Х., РА) 
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Тялото на човека с ревматично заболяване (телесно или психично) 

престава да се поддава на управление, на използване, престава да се 

подчинява. Болестта се настанява вътре в човека и тя започва да се 

преживява в качеството й на това, което е дошло някъде отвън, което не е 

във властта на човека. Тя се превръща в нещо, което не само се стреми да 

подчини, но и подчинява, нещо което започва да живее вътре в човека свой 

собствен живот, като му напомня за живо същество. Човек престава да бъде 

собственик и господар в и на „собствения си дом“.  

Болесттапоставя ясна граница между „преди“ и „сега“, между „свое“ 

и „чуждо“ – преди болестта тялото е свое, то е използваемо и не е източник 

на болки и страдание, след болестта тялото вече изглежда чуждо, агресор, 

който заличава ежедневието и познатия, привичен жизнен свят. 

 

„Вече има две Аз, преди заболяването и след него. Две Аз, когато има 
болка, и когато нямам. Когато няма всичко е толкова лесно. А когато 
се завърне болката всичко става толкова сложно, елементарните 
дейности са сложни. Живота ти е друг, няма го веселия човек, вечно 
тичаш и с няколко дини под една мишница“. (жена, ПсА) 

„Бях супер силна жена, сега съм изтормозена, оплакваща се, тормозеща 
децата си, всеки ден някакъв нов здравословен проблем“ (Л.Б., РА) 

 

10. Поява на психологически дикомфорт, понякога и психични 

заболявания, влошава се личната самооценка и емоционалната 

стабилност  

Силната и постоянна физическа болка, непрекъснатото усещане за 

скованост на тялото, постепенното влошаване на двигателните функции 

и възможности на тялото, непрекъсната необходимост от чужда помощ за 

извършване на една или друга дейност, повишават психологическото 

напрежение и появата на психологически дискомфорт. И рано или късно 

провокират появата на отделни психологически проблеми и заболявания. 

 

„Помня колко плаках, когато за първи път не можех сама да обуя 
чорапите си! Но не само заболяването променя нас ами и ние 
променяме него, с позитивност, с енергия, с непобедим дух! Всеки има 
своите лоши дни в които губи сила да се бори! Но трябва да намери 
своята мотивация! При мен тя е в очите на малката ми дъщеря“ 
(Д.Е., АС) 

„Лупусът е страхът, който ме е сковал от сутринта... Навлизайки в 
живота ми, болестта донесе със себе си освен болка, физическо и 
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психично неразположение, донесе със себе си: изолация, страх, 
несигурност, които преобърнаха ежедневието ми. Безгрижието е само 
мил спомен от миналото...“ (Ж.Ч., СЛЕ) 

„Нещото, което коригира моята емоционалност, моя живот. И 
всъщност, това е и моя приятел! Да, лупусът ми е партньора, който 
ме балансира, който ме пази, защото ако и когато не го слушам, се 
разболявам, само тогава не съм добре, имам болки, кризи с 
температура и повръщане, влошена психика и гадно, подтиснато 
настроение..., само тогава“. (М.И., СЛЕ) 

„Тя, болестта лупус, влетя в живота ми като неканена гостенка. 
Изведнъж, без покана. Тялото и душата ми рухнаха... ТЯ ме съсипа, 
съсипа и близките ми хора! Дни и месеци се надбягвах с Живота и 
Смъртта“. (П.В., СЛЕ) 

„Има моменти, в които не искаш да се срещаш с никого, не искаш да 
говориш с никого, самият ти не можеш да се познаеш, какво остава за 
другите“. (жена, ПсА) 

„Болестта променя душевността ми станах много чувствителна и 
болезнено ранима от всичките удари, обиди и разочарования от 
хората“. (Д.А., РА) 

„Бях супер силна жена, сега съм изтормозена, оплакваща се, тормозеща 
децата си, всеки ден някакъв нов здравословен проблем“ (Л.Б., РА) 

„... освен физическата болка се сринах и психически, наложи ми се да 
напусна работа, понеже на моменти болките бяха нетърпими“. (С.К., 
РА) 

 

11. Потребност от чужда помощ, ангажиране на близките 

Ограниченията, които налага болката, загубата на двигателни 

възможности често налагат и принуждават човекът с ревматично 

заболяване да търси помощ – най-вече от близък човек, за извършването 

на няква дейност, типична за и в ежедневието.  

 

„Тръгвам на работа, трябва да си закопчая сандалите, не мога, трябва 
ми помощ, на помощ идва сина ми...“ (жена, ПсА) 

„Но какво си без чужда помощ, без любимия ти човек, който е с болен 
кръст да те вдига като кран на всеки опит да станеш от стола на 
плажа и да те държи докато влезеш защото дори и малките вълни те 
спъват и падаш във водата, тогава дори и да искаш не можеш да се 
изправиш без огромните усилия на човека до теб... Когато това 
състояние се удължи и ти все още си зависим за всяко нещо от чуждата 
помощ тогава може и доста често да се чувстваш виновен и безсилен и 
да изпаднеш в дупки“ (Д.А., РА) 
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„Трудност е да вършиш елементарни неща без помощ. Помня колко 
плаках, когато за първи път не можех сама да обуя чорапите си!“ (Д.Е., 
АС) 

„От 5 г. разчитаща само на мъжът ми и децата ми. Много ми е 
трудно в някой отношения...“ (М.К., АС) 

 

12. Инвалидизация и полиморбидност 

Това са два процеса, които са много типични за ревматичните 

заболявания. Известно е, че при повечето ревматични заболявания 

инвалидността настъпва между 5 и 10 години след проявата на първите 

симптоми. Макар и в наративите съвсем рядко да се споменава този 

проблем, той е скрит в много от изказванията. 

Полиморбидност означава множественост на заболяванията в един 

човек. Много често при хората с ревматични заболявания се появяват и 

развиват второ, трето и т.н. заболяване. Това е последица или от същността 

на основното заболяване, или от прилаганата терапия (като страничен 

ефект от приеманите лекарства) или от съвместното действие на двете 

причини. Между инвалидизацията, основното заболяване и 

полиморбидността съществува права линейна двупосочна връзка.  

В не един и два разказа присъства краткия, наситен разказ за 

полиморбидността.  

 

„Аз съм с диагноза: кръстосана форма на две автоимунни заболявания 
лупус и полимиозит. Имам и придружаващо заболяване синдром на 
Рейно“ (А., СЛЕ) 

„... съм с Анкилозираш спондилит (Бехтерев)... Започнах да правя 
рехабилитации, но при мен бе много трудно защото съм и със диагноза 
Епилепсия... Артериалната хипертония... След поредния преглед се 
оказа че имам остеопороза, остерохондроза, гоноартроза и 
коксортроза“ (Г.Г., АС) 

„От високите дози кортикостероиди се получава слабост в 
мускулите, главоболие, повдигане, склонност към депресивни 
състояния и много други...“ (Л.М., СЛЕ) 

„И още - учестен пулс, нисък хемоглобин, разрушена тазобедрена 
става, кортизонови пердета, асцит. Получих и мускулна слабост и 
коварно безсъние“. (П.В., СЛЕ)  

„Аз страдам от ошипяване по цялото тяло, имам хиперурикемия 
(повишени стойности на пикочна киселина, което води до подагра) и 
бурсит на левия трохантер“. (М.К., Подагра) 
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„Здравейте, аз съм с Серопозитивен ревматоиден артрит 4 рентгенов 
стадий. Започна от 1994 г. до сега всеки ден изпитания и борба. 
Сменених две тазобедрени стави, доста деформации пръсти на крака, 
китки, таз, операция на лява раменна става с деформиции вече“. 
(Д.А., РА) 

„преди 1 година откриха, че имам Реактивен артрит, Фибромиалгия 
и остеофити по целия гръбначен стълб, дискова херния (лумбална) и 
резултат от лекарствата се сдобих и с глаукома“. (Е.К., РеА) 

 

13. Навлизане в нов свят, в нов житейски опит – „Аз не мога“ 

Обикновено хората с ревматични заболявания преживяват болезнен 

преход от света на първичното съзнание, на първичните представи, от 

первичния опит „аз мога“ към „аз не мога“. Едва в ситуациите „аз не мога“ 

човек осъзнава и разбира, става видимо „аз мога“. Ситуацията „аз не мога“ 

прекъсва естественото протичане на живота, подпечатва „визата в 

паспорта“ за света на болката (според думите на Сюзън Зонтаг). 

 

„Аз бях скован целият, не можех да се движа, всичко ми беше много 
трудно...“ (Г.Г, АС) 

„Често ежедневието ми е съпроводено с много болка, болка която 
обгръща цялото ти същество! Трудност е да вършиш елементарни 
неща без помощ. Помня колко плаках, когато за първи път не можех 
сама да обуя чорапите си!“ (Д.Е., АС) 

„Навлизайки в живота ми, болестта донесе със себе си освен болка, 
физическо и психично неразположение, донесе със себе си: изолация, 
страх, несигурност, които преобърнаха ежедневието ми. Безгрижието 
е само мил спомен от миналото“. (Ж.Ч., СЛЕ) 

„Животът с Лупус е постоянен страх, много болка и скованост“. 
(Л.М., СЛЕ)  

„И изведнъж болката ме сковава. Не мога да се справя с елементарни 
неща, неща, за които преди дори не съм предполагала, че могат да са 
проблем. Не мога да се изправя сутрин от леглото... Трудно е да стоя 
права..., колко е трудно да държиш четката за зъби..., трудно е да 
вдигна чашата си със сутрешното кафе, да си отворя бутилка с 
минерална вода..., когато се завърне болката всичко става толкова 
сложно, елементарните дейности са сложни. Живота ти е друг“ 
(жена, ПсА) 

„Вече не мога да правя любими за мен неща, но ми донесе болката и 
страха.“ (А.Р., РА) 
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„Опитваш се да се справяш сам със всяка една дреболия от ежедневието 
си... Нямаш сили да стоиш на мивката и една салата да направиш 
всичко те боли крака кръст ръце“ (Д.А., РА) 

 

Преживяванията и опитът „аз не мога“ се срастват с биографията на 

човека, превръщат се в източник на детайлна интерпретация на всек 

детайл от живота, на проследяване на всяка промяна в тялото. Отпадат или 

стават много трудни приемани за естествени дейности и действия, нещо 

повече всяка криза и задълбочаване на опита „аз не мога“ поражда страх 

до къде и ка ще се разпростре това „аз не мога“, ще отстъпили и ако да, 

какви ще са пораженията, загубите. 

Опитът „аз не мога“ се проявява като принуда, т.е. това е онова 

състояние, в което човек започва да изключва предмети или действия и 

мислите за тях от обичайните за него, практически връзки. Тези предмети, 

действия и мисли се превръщат във временно или трайно непостижими 

(„Вече не мога да правя любими за мен неща... А.Р., РА). 

 

14 Промяна в количеството и качеството (вида и близостта) на 

социалните контакти с хората от социалното обкръжение на човека с 

хронично заболяване; сблъсък с неразбиране  

Болестта, болката и страданието започват да повлияват негативно на 

обичайните социални контакти и връзки на човека с неговите близки, 

колеги, съседи и приятели и др., т.е. с неговото социално обкръжение. Това 

влияние обикновено е в посока на стесняване обема и широтата на тези 

контакти.  

 

„Има моменти, в които не искаш да се срещаш с никого, не искаш да 
говориш с никого...“ (жена, ПсА) 

„Болестта започва да... стеснява житейските перспективи...“ (Б.И., 
АС) 

„Навлизайки в живота ми, болестта донесе със себе си... изолация...“ 
(Ж.Ч., СЛЕ) 

„Всички започнаха да ме отбягват, а децата да ми се подиграват... 
Постепенно се отдръпвах от хората... Исках да съм сама ...“ (И.Л., 
СЛЕ) 

 

Това е една от основните причини участниците в експеримента да 

придават огромно значение на разбирането, съчувствието и любовта на 
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най-близките хора. Подобно отношение сякаш им помага да понасят по-

леко болките и страданията. 

 

15. Самоизолация 

Макар и в редки случаи хората с ревматични заболявания или 

принудително са изолирани от силните болки, или сами пожелават да 

останат сами – поради хроничната умора и болката, поради 

невъзможността да извършват елементарни дейности в ежедневието си. 

Има моменти, в които не искаш да се срещаш с никого, не искаш да говориш с 

никого...“ (жена, ПсА). Това са едни от най-трудните за овладяване и 

преодоляване моменти в живота на човека с ревматично заболяване. Ако 

тези състояния продължат дълго има опасност от поява на депресивни и 

страхови симптоми, от снижаване на самооценката, от негативна 

самооценка на собствената полезност и др. 

Самоизолацията не е решение на проблемите и хората с ревматични 

заболявания знаят това, но понякога болките и умората са толкова силни, 

че те нямат сили да се противопоставят на тази принудителна (само) 

изолация. 

 

16. Обедняване и бедност 

Проблемът с финансовата тежест на ревматичните заболявания 

върху бюджета на семействата на хората с тези заболявания не е предмет 

на темата на биографичните микронаративи. И въпреки това този 

проблем се промъква в някои от тях. 

 

„Ходенето по различни специалисти ти става ежедневие. Да си болен 
от Лупус е доста скъпо струващо „удоволствие“. Изследванията и 
лекарствата не се покриват от здравната каса“. (Л.М., СЛЕ) 

„Цялата ти заплата отива за сметки и лекарства. Тук-там ако 
заделиш нещо и отиваш на почивка с любимия човек...“ (Д.А., РА) 

„Тя се усмихва, чисти, готви, говори, шофира, смее се, работи ... 
когато може и когато не може“ (И.Н., СЛЕ) 

„Без пенсия или каквото и да е друго... От 5 г. разчитаща само на 
мъжът ми и децата ми“. (М.К., АС) 

 

Необходимостта от лекарства за основното и съпътстващите 

заболявания, потребността от често посещение на специалисти, правене 

на различни изследвания, постъпването и пребиваването в болница, 
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спазването на диети и приема на определени храни и хранителни добавки 

са фактори, които допълнително затрудняват живота на хората с 

ревматични заболявания и не рядко въвеждат семействата им в спиралата 

на процеса обедняване. Нещо повече, една част от тях губят работатата си 

било поради невъзможност да работят, било поради други причини. Това 

също провокира ако не друго, то появата и трайното присъствие на 

депривация. 

 

17. Приемане на болестта 

Битката с болестта, с болката и страданието са преживявания, които 

трансформират сериозно или изцяло биографията на човека с 

ревматично заболяване. С течение на времето и трупането на опит да се 

живее с тях участниците в експеримента показват, че те приемат болестта, 

адаптират се към нейните капризи и атаки и като че ли малко по-леко 

понасят страданията. Приемането на болестта е важно условие за 

адекватни действия по време на криза и на ремисия. Приемането не е 

примирение с неизбежността на страданието, предизвикано от болестта и 

болката, не е „свикването“ с болката. Приемането на болестта е осъзнаване 

на ситуацията и непрекъсната целенасочена работа за поддържане на 

добро състояние.  

 

„Болестта на Бехтерев те учи на дисциплина, постоянство и е 
изпитание на волята. Не съжалявам, че точно на мен се случи това 
заболяване. С такова заболяване,за да „останеш в играта“ трябва да 
положиш тройно повече усилия от останалите, условно здрави хора“. 
(Б.Б, АС) 

„В къщи ми направиха реконструкция на банята и тоалетната за мое 
улеснения, както специална обувалка на чорапи и една дълга за 
обувките, това бе облекчение за мен... И най важното е не падайте 
духом ценете живота си. Той продължава. Посещавайте редовно 
ревматолог правете редовно рехабилитации и не се предавайте 
никога!“ (Г.Г., АС) 

„Всеки има своите лоши дни в които губи сила да се бори! Но трябва 
да намери своята мотивация! При мен тя е в очите на малката ми 
дъщеря, която ме буди с думите ,,мамо, ставай да танцуваме!“ Ако 
тялото ни не може да танцува, поне нека душата ни го прави!“ (Д.Е., 
АС) 

„За тези хора, които БОЛКАТА ежедневно присъства бих казала: „Ако 
животът ти поднесе лимон, направи си лимонада“. (М.И., АС) 
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„Много ми е трудно в някой отношения, но приех вече че това е моят 
живот и започнах да свиквам, да се настройвам да го живея така“ 
(М.К., АС). 

„когато получиш диагнозата ставаш „експерт“ и знаеш, че след 
кризите ще има и по-добри дни... Тази болест ме накара да страдам 
много, но и много ми даде, показа ми, че мога да бъда силна и упорита. 
Научиме да бъда благодарна за това, което имам, за хората, с които 
съм заобиколена - семейство, приятели, човекът до мен!“ (С.Б., АС) 

„Всяко действие е премислено и съобразено с моментното ми 
състояние.“ (Ж.Ч., СЛЕ) 

„Тя диша, но я боли, тя изглежда млада, но се чувства стара. Тя се 
усмихва, чисти, готви, говори, шофира, смее се, работи ... когато може 
и когато не може. Тя води битка, която Вие никога няма да видите. 
Само, ако отделите един момент от Вашето време и се опитате да 
видите през нейната усмивка, може да видите, че това момиче съм аз“ 
(И.Н., СЛЕ) 

„Мога с детайли да разказвам за това как едно дете се научава да се 
бори за живота и да не се предава, въпреки че истината е една – няма 
излекуване! С времето човек се научава сам, че има много неща, които 
си струват битката...!“ (И.Л., СЛЕ) 

„Затова го слушам и уважавам през повечето време. Затова си го и 
обичам ! Ааа, и защото ме научи и на друго - на търпение, особено на 
търпение, и на смирение, научи ме да живея на бавен ход, да изчаквам, 
да се успокоявам сама, да не бързам, и на ....на много още уроци ме научи. 
Той, лупусът е моя лечител и моя учител!“ (М.И., СЛЕ) 

„Приех го и се научих да му казвам: „Добро утро”, като бях щастлива, 
че още един ден виждам слънцето. А вечер заспивам с поредното хапче, 
като му пожелавам: „Лека нощ”. И така очаквам и утрешния ден, в 
който пак казвам: „Здравей, живот!“ (П.В., СЛЕ) 

„Пожелавам ти да не си вътре в него, да не знаеш нищо за стената и 
белезите от изкачването ѝ, да не вървиш по този път, да не падаш по 
него, да не учиш уроците му... а само да се усмихваш на живота! 

Да, зная, че всеки носи своя кръст, че и теб може да те боли...  

Затова и аз все още се усмихвам...“ (Л.И., ПсА) 

„Артрита е моето отражение в огледалото. Артрита е като тъмна 
страна от характера, нещо, което искаш да скриеш от хорските очи, 
но винаги излиза на яве. 

И така си живеем с моя Артрит търсейки хармония помежду си.“ 
(А.Б-Х., РА) 

„Но мен специално винаги ме е вдигала на крака любовта и 
човещината.“ (Д.А., РА) 
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Да приемеш болестта си означава да намериш смисъл в нея, да 

откриеш онези мотиви, които те изправят на крака, дори когато това ти се 

струва невъзможно („мамо, ще танцуваме ли“). Придаването на смисъл и 

значение, интепретацията на живота като цяло и в детайли, работата, 

която вършиш, за да си добре показва, че болестта и страданието са приети 

и се понасят с достойнство. Независимо от цената. Въпреки всичко.  

Приемането на болестта, животът с нея, с болката и със страданието е 

практическа реализация на най-висшата човешка потребност – 

потребността да си потребен: на себе си, на близките си, на хората около 

теб. 

 

„... живея повече от 15 години с болестта на Бехтерев. Избирам да 
кажа живея с болестта, защото всъщност това е, аз не само имам 
диагнозата, аз трябваше да се науча да ЖИВЕЯ с нея, а не просто да 
съществувам, защото определено не е повкуса ми“ (С.Б., АС)  
 

18. Обобщение: Биографично разрушаване и траектория на 

страданието.  

Ревматичните заболявания са феномен, който променя от една 

страна физическото тяло на човека, а от друга страна чрез тялото и 

телесно опосредените социални отношения и контакти. Те оказват голямо 

влияние биографията и индивидуалната идентичност на човека с 

ревматично заболяване. Това са заболявания, чиято специфика е свързана 

с твърде специфично протичане: за тях е характерно физическото и 

психическо страдание, породено от преживяването на физически болки, 

(свързани с възпалителния процес), а те от своя страна водят и до 

инвалидизация, която е резултат от необратимите увреждания на опорно-

двигателния апарат и – много често – на съединителната тъкан и 

вътрешните органи. Британският изследовател Майкъл Бъри пише, че 

хроничното заболяване (особено ревматичното) може да се разглежда като 

„критична ситуация“ или „биографично разрушаване“2.  

Появата на болестта води със себе си принудителното опознаване на 

световете на болката и страданието. Започва преживяване на 

действителност, която до този момент е била възприемана за далечна 

перспектива, а много аспекти на досегашната действителност са били 

разбираеми от само себе си. Човек е принуден не само да се запознае и да 

                                                           
2 Bury, M. (1982) Chronic Illness as Biographical Disruption. In: Sociology of Health and Illness”, 
Vol. 4 (2), pp.167-182 
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влезе в контакт със „света на болните“, но и да предприеме действия 

трайно и безвъвзвратно да се засели в него.  

Това, както се вижда от мнозинството биографични микронаративи, 

предизвиква сериозно влияние върху начина, по който действителността 

е приемана досега. Човек започва да придава друг смисъл и значение на 

много аспекти от своя ежедневен живот, в т.ч. свързаните непосредствено 

с болестта и боледуването. Така се стига до разрушаване на обичайните, 

здравомислещи основи за света, в който е живял човекът с ревматично 

заболяване преди появата му, а на тяхно място се появяват нови, 

поникващи от преживяването на болестта и свързаното с нея страдание. 

С навлизане в траектория на страданието (боледуването и 

изтърпяването на хроничната физическа болка) започва разрушаване на 

биографията на човека – ще я нарека А. Едновременно с това започва 

изграждането на биографията А‘, която е биография на същия човек, 

продължение е на предишната и едновременно с това диаметрално 

противоположна. Първата е светът на здравето, на здравите, на опита „аз 

мога“, втората е светът на болните, на опита „аз не мога“. Болката е 

граничната линия между двата свята и едновременно с това силата, която 

изгражда втория тип биография. 

Хроничното ревматично заболяване нарушава обичайните социални 

отношения и междуперсонални комуникации, на преден план излиза 

зависимостта – от болестта, от болката, от помощта на близките. Налага се 

всичко, което е било разбираемо от само себе си – от простите ежедневни 

дейности до сложните взаимоотношения – да се интепретира и 

реинтерпретира но вече в сетлината на несигурността, ограниченията и 

заплахите на болестта. Налага се да се променят – често кардинално, 

всички очаквания и планове, а това вече е реконструкция и изграждане на 

биографията в нова орбита. 

Хроничното ревматично заболяване разрушава не само всички 

смятани за очевидни предпоставки и видове поведения на личността, но и 

създава още по-сериозни проблеми в системите за обяснение н човека. 

Принудително се ражда потребността от биографична реконструкция, 

както и от реконструиране на концепцията и самооценката за самия себе 

си. 

Животът на човека с ревматично заболяване представлява движение 

по „траектория на страданието“ – о една от най-важните структури на 

биографичните процеси. Тя се свързва с „овладяването” на житейската 
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ситуация на индивида от външни, независещи от собствения му контрол 

обстоятелства и събития – в случая тази роля изпълнява хроничното 

ревматично заболяване. Външно е обусловено и е независещо от волята на 

индивида протичането на биографичните събития. Става дума за 

биографични ситуации, в които човекът с ревматично заболяване е 

подложен на много силно влияние на външни сили (болестта, болката), 

които не зависят от неговите желания, мисли и отношение, от неговите 

намерения, воля и т.н., и които водят до прогресивно свиване на 

възможностите му за свободно действие – нещо, което демонстрират 

всички микронаративи. Това са биографични ситуации, в които се 

разгръща дестабилизация на цялостната биография, хаос в живота. Това 

са процеси на страдание. 

 

Заключение 

Представените биографични микронаративи са първи опит да се 

представи светът на хроничните ревматични заболявания – свят на 

хронична болка и страдание. Колкото и да са различни отделните разкази, 

колкото и да са неравнопоставени, те носят много общо по между си 

(болката, страданието, преживяването на болестта и опита с тях) и 

същевременно имат „аромата и вкуса“ на уникалността и 

индивидуалността.  

Във всеки разказ се наблюдава силна концентрация на множество 

проблеми, на множество начини за справяне с тях, на различни 

преживявания и опит, на различни смисли и значения придавани на 

болестта, болката и боледуването, на живота като цяло. 

За едни болката е несподеляема, тя е строго индивидуално, не 

подаващо се на обективиране, усещане и преживяване, а болестта е 

„...някак си е невярна болест“ именно чрез непредсказуемостта на изявите 

си. 

 

„Иначе болката си я знаем само ние.“ (И.Т., АС) 
 

Болестта и болката, освен като генериращи страдание, често се 

възприемат и като „учители“, като източник на енергия за каляване на 

собствената личност. 

 

„Тази болест ме накара да страдам много, но и много ми даде, показа 
ми, че мога да бъда силна и упорита. Научиме да бъда благодарна за 
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това, което имам, за хората, с които съм заобиколена - семейство, 
приятели, човекът до мен!“ (С.Б., АС) 

„лупусът ми е партньора, който ме балансира, който ме пази, защото 
ако и когато не го слушам, се разболявам, само тогава не съм добре, 
имам болки, кризи с температура и повръщане, влошена психика и 
гадно, подтиснато настроение..., само тогава. Затова го слушам и 
уважавам през повечето време. Затова си го и обичам ! Ааа, и защото 
ме научи и на друго - на търпение, особено на търпение, и на смирение“ 
(М.И., СЛЕ) 

 

Не рядко болестта се разглежда като „външен агресор“, като „неканена 

гостенка“, разрушаващ естествения ход на живота. 

 

„Навлизайки в живота ми, болестта донесе със себе си освен болка, 
физическо и психично неразположение, донесе със себе си: изолация, 
страх, несигурност, които преобърнаха ежедневието ми.“ (Ж.Ч., СЛЕ) 

„Тя, болестта лупус, влетя в живота ми като неканена гостенка. 
Изведнъж, без покана. Тялото и душата ми рухнаха...“ (П.В., СЛЕ) 

 

Болестта и болката се разбират и като външна, чужда на човека 

разделителна граница между два свят – светът на здравите и светът на 

болните. Като гранично разделение на и разделяща личността стена вътре 

в самата себе си. 

 

„Вече има две Аз, преди заболяването и след него. Две Аз, когато има 
болка, и когато нямам. Когато няма всичко е толкова лесно. А когато 
се завърне болката всичко става толкова сложно, елементарните 
дейности са сложни. Живота ти е друг...“ (жена, ПсА) 

„Все мисли и усещания, които изграждат стена пред нормалния 
живот... А зад стената мислите и усещанията те изяждат, както 
собственият ти организъм се самоизяжда... това е самоиронията на 
омагьосания кръг...“ (Л.И., ПсА) 

„Душата ми мрази тялото. Душата ми мрази денят, не иска да вижда 
слънцето, не иска смеха на любимите хора“ (Ц.Г., РА) 

 

Болестта и болката се разглеждат и като „спътник“, „ревнив 

любовник“, „строг родител“, т.е. като външен субект, контролиращ 

живота на човека. 
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„Болката е неизменен спътник с нея свикваш донякъде стига да не е 
непоносима...“ (А.Р., РА) 

„Напомня ми за ревнив любовник – винаги до мен, винаги тук... Той 
завладява, както строг родител...“ (А.Б.-Х., РА) 

 

Анимизмът на болката също присъства в биографичните 

микронаративи: 

 

„Кой ражда болката? Безкраката, безръка страшна болка?!“ (Ц.Г., РА) 

 

*** 

Като първи опит да се споделят личните преживявания и опит от живота 

с ревматично заболяване, да се открехне завесата към света на тези 

болести, нещата изглеждат – поне според мен – повече от успешни. Освен 

всичко друго всеки разказ носи страданието и болката на автора си, но и 

не малка доза оптимизъм и сила на духа.   
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