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───────────────────────────────────────────── 

ДЕВЕТ КРАЧКИ ДО ЩАСТИЕТО. ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ 

ДОБРЕ С ХРОНИЧНА, НЕИЗЛЕЧИМА БОЛЕСТ 

───────────────────────────────────────────── 

доц. д-р Божидар Ивков 

─────────────────────── 

 

 

Когато човек научава, че страда от болест, която медицината и по-
специално лекарите дефинират като хронична и неизлечима, той най-
често той преживява много тежки моменти, попада в руслото на 
траектория на страданието (по Ф. Шютце) [1] или изпада в шок. 
Появява се страха. Страхът от смъртта, която от нещо абстрактно, 
случващо се само на другите, се превръща в осезаема и реална лична 
възможна реалност. Страхът от загубата на работа, от отхвърлянето, от 
загубата на любовта и/или семейството. Страхът от загуба на 
самостоятелност в ежедневието и развитие на някакви и различни 
форми на зависимост. При не малко хора именно това се превръща в 
„родилната и хранителна среда“ на депресията. 

 

 

──────────────────────────────── 

Какво представлява хроничната болест? 

──────────────────────────────── 

Според Американската комисия по хронични болести (The National 

Commission on Chronic Illness), една болест се дефинира като хронична, 

когато нарушенията или отклоненията от приетото за норма в даден 

момент, притежават следните характеристики:  

– имат дълготраен или траен характер – тяхната етиология (наука, 

изучаваща произхода на болестите – б.м.-Б.И.), протичане и лечение не са 

еднозначно определени, 

– водят до дисфункции или инвалидност,  



2 
 

– изискват специализирани рехабилитационни действия, надзор, 

наблюдение или грижи [3, с. 467].  

Трябва да се каже, че за сравнителни и статистически цели за 

минимален период на продължителност на хроничното заболяване, се 

приема период от 3 месеца от появата  на първите симтоми. 

В категорията на хроничните заболявания се причисляват: астма, 

алергии, болести на бъбреците, на сърцето, диабет, инсулт, МС, 

новообразувания, ревматоидни заболявания, психични болести, 

хипертония и др. 

Последиците от хроничните заболявания засягат всички сфери и 

равнища на личния и обществения живот, като създават и множество 

практически проблеми. Например:  

– генерират нарастващи разходи за специализирана медицинска 

грижа и то в дълготраен план, 

- повишават личните и обществените социални разходи, 

– превръщат се в причина за нарастващ дискомфорт, 

маргинализация, обедняване и социално изключване, причините за които 

са най-различни: наличие на хронична физическа болка, депресия, поява 

и развитие на функционални дефицити, загуба на функции, загуба на 

работни места, нарастване на социалните дистанции, изолация и др. [виж 

напр. 3, с. 467-468] 

Една не малка част от хроничните заболявания могат да бъдат добре 

контролирани и при спазване на правилните лекарски указания за начин 

на живот – най-вече като хранене и движение, редовен прием на 

медикаменти и др., човек може да изживее живота си без особени 

притеснения от страна на болестта. Такива са например хипертонията, 

диабета и др.  
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Други хронични заболявания е трудно, понякога невъзможно да се 

контролират, дори могат да доведат до отчаяние и загуба на смисъл на 

живота. 

Всичко това зависи от многобройни фактори, като се започне от вида, 

тежестта и агресивността на хроничната болест, премине се през 

възможностите на съвременната медицина и развитостта на системите за 

здравеопазване и се стигне чак до силата на психиката на всеки конкретен 

човек, до неговите всестранни възможности и ресурси да се справя с 

предизвикателствата на болестта.  

Според съвременните статистически данни всеки четвърти човек с 

хронично заболяване страда от депресия, a много повече хора ежедневно 

се борят с понижено настроение и самочувствие. При хроничното 

заболяване и депресията възниква „омагьосан кръг“, т.е. затворен кръг: 

„хроничното заболяване предизвиква депресия, депресията засилва 

симптомите на основното заболяване, отслабва ефективността на 

лечението и влошава прогнозата“. Ето защо всеки хронично болен трябва 

да е наясно, както с първите симптоми за поява на депресия, така и с 

необходимостта да се взимат своевременни мерки за нейното възможно 

най-ранно овладяване [2]. 
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───────────────────────────────────────────── 

Хроничната болест благоприятства появата и развитието на 

депресия 

────────────────────────────────────────────── 

Върху психичното състояние на хронично болния и начина на 

преживяване на болестта оказват влияние множество фактори: 

физическото страдание, силата на хроничната болка, промените във 

външния вид, предизвикани от болестта, мъчителния начин на лечение – 

например появата на необходимост от оперативно лечение, принудата от 

сериозни промени в начина на живот и др.  

Когато човекът с хронично заболяване е принуден да постъпи в 

болница и да пребивава известно време в подобно заведение, болничната 

атмосфера често предизвиква в него понижено самочувствие поради 

разделянето му с близките, с естествената за него социална среда. 

Едновременно с това, когато той наблюдава състоянието на хората с 

неговото заболяване, които страдат от по-дълго време, той вижда в тяхната 

история проектирано своето бъдеще [2]. 

Ситуацията се влошава или може да се влоши драстично, когато в 

резултат на развитието на болестта започнат да отпадат или са заплашени 

от отпадане редица присъщи за човека социални роли: на съпруга, на 

съпруг, приятел, професионалист и др.  

Появява се обратния ефект: задълбочаването и зачестяването на 

депресивните състояния започва да влияе върху физическото състояние 

на хронично болния. Това започва да създава проблеми при спазване на 

лекарските препоръки, отслабва ефективността на лечението и осезаемо 

удължава или дори в по-редки случаи прави невъзможно 

възстановяването. 

Редица изследвания [2] са показали, че хората с депресия „постигат 

чувствително по-ниски резултати от рехабилитацията, по-късно се връщат 
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на работа, по-често отсъстват от нея и се стремят към пенсиониране по 

болест“ [2]. Много по-неохотно променят начина си на живот, 

взаимоотношенията с близките си и т.н. 
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───────────────────────────────────────────── 

9 крачки, за да може човек да се научи да живее добре с 

неизлечима болест 

────────────────────────────────────────────── 

Адаптацията към хроничното заболяване и към затрудненията, 

ограниченията или невъзможността, т.е. към принудително натрапения 

от болестта опит „не мога“, изисква време. В процеса на непрекъснатата 

всестранна адаптация и реадаптация нищо не се случва изведнъж и бързо, 

защо почти винаги човек много трудно приема новата, обичайно влошена 

житейска ситуация.  

По-долу са представени 9 принципа, които ще помогнат на хронично 

болния отново да успее да приеме и подреди живота си. 

 

──────────────────────────────────────────────── 

„1. Старай се отворено да говориш за своята болест. Това я 

опитомява, отнема й демоничното измерение. Не крий диагнозата от 

близките си хора. 

2. Позволи си да преживяваш скръб, гняв, страх. Открито споделяй 

какво чувстваш и от какво се страхуваш. 

3. Не се срамувай да помолиш за помощ ако имаш потребност от 

такава, но и не досаждай на другите с повод и без повод. 

4. Говори с лекаря, помоли за изясняване на притеснителните за 

теб въпроси, говори за притесненията си, за промените в настроенията 

си. (Това в нашата здравеопазна система много често е изключително 

трудно – б.м.-Б.И.) 

5. Колкото е възможно по-дълго бъди активен, излез от ролята на 

жертва. 

6. Научи се да изпитваш радост от дребните неща, от малките 

успехи. 
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7. Доставяй си малки удоволствия, не се отказвай от по-ранните си 

планове, дори тогава, когато тяхната реализация налага известни 

модификации. 

8. Не пренебрегвай външния си вид – това също подобрява 

самочувствието. (Не е важно непременно да си облечен в маркови дрехи 

и да изглеждаш в крак с модата. Но е от изключително значение от теб да 

лъха на чистота, да бъдеш облечен в подходящо за своята фигура и в 

подходящо съчетани тонове облекло – б.м.-Б.И.). 

9. Наблюдавай тялото си, реакцията му на нови лекарства, но не се 

вслушвай във всяко дребно неразположение“ [2]. 

──────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────── 

Промените в психиката на хронично болния променят 

отношенията с близките 

──────────────────────────────────────── 

Хроничното заболяване се отразява в много аспекти върху живота на 

всички членове на семейството, защото може да породи конфликти, 

генерирани от най-различни причини. Дори може да доведе до разпад на 

семейството.  

Понякога хронично болните „лазят по нервите“ на другите със своето 

непрестанно мрънкане и недоволство, сякаш те са виновни за тяхното 

нещастие. Често в основата на това поведение е депресията – 

„неразпонзата и нелекувана“ [2]. Депресията на хронично болния е 

„заразна“ – образно казано, защото непрекъснатите оплаквания, 

самоизолацията, изказаните и неизказани обвинения към другите и др.п. 

могат да породят депресия в тях.  

Често, макар и по-рядко, срещано е и друго явление – намиращо се на 

обратния полюс: откриването и преоценката на истински ценните неща в 

живота. С други думи, страданието засилва борбеността на хронично 

болните и стремежа им да не загубят себе си в битката с болестта. 
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─────────────────────────────────────────────── 

Заключителни бележки 

─────────────────────────────────────────────── 

Да бъдеш хронично болен, е тежко изпитание. Още по-тежко 

изпитание е, когато хроничната болест е придружена с хронична 

физическа болка, която от един момент на сетне губи статуса си на 

симптом и придобива статуса на болест. 

Да бъдеш хронично болен и да запазиш себе си, личността си, да 

останеш човек въпреки болестта, въпреки болката, да намираш сили да 

подаваш ръка на човека до себе си, да се развиваш и да твориш, изисква 

титанични усилия, които почти никой не разбира и не оценява. Такива 

хора, подобно на титаните, са самотници в своята битка със себе си за себе 

си.  

Те непрекъснато задоволяват своята и на близките и познатите им 

хора най-висша потребност – потребността да си потребен. 
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