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ТРУДНИЯТ „БРАК“ МЕЖДУ РЕВМАТОИДНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ И 

ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ 

 

Според доклада „Социално-професионална активност на лицата с 

ревматоидни заболявания“ на пълно работно време работят 55% от 

хората с такива болести. 

 

Изследването, върху данните от което е изграден доклада, е проведено в Полша 

през периода между юни и октомври 2017 година. В него са обхванати 338 лица 

със следните заболявания: ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, системен 

лупус еритематозус, фибромиалгия и др. Инициатор за създаването на доклада е 

Общополското 

сдружение на 

младите хора с 

възпалителни 

заболявания на 

съединителната 

тъкан „3majmy 

się razem“. 

От доклада става 

ясно, че 55% от 

хората с 

ревматоидни 

заболявания работят на пълно 

работно време, а над 13% 

(13,6%) работят на непълно 

работно време.  

Над една трета или 37,9% от 

участниците в изследването са 

признали, че обвързването на 

професионалната заетост с 

ревматичната болест и 

лечението им, е много трудно. 

Едва 8,3% от респондентите 

твърдят, че заболяването не влияе сериозно върху тяхната професионална 

кариера, а малко повече от половината (50,6%) смятат, че заболяването 

комплицира живота им, но все пак е възможно да се работи. 

Според представители на сдружението „3majmy się razem“ шансовете за 

професионална кариера нарастват при ранното откриване на заболяването и 

Трябва да се има предвид, че 96,6% от 

изследваните лица са били в 

трудоспособна възраст: между 21 и 60 

години.  

Освен това, 300 респонденти (88,7%) 

са били жени, а 38 (11,3%) – мъже. 

(бел.м.-Б.И.) Източник: (2) 

„За съжаление честа последица от напредващото 

заболяване или страничен ефект от нееднократно 

трудния и мъчителен процес на лечение, е 

конфронтацията с необходимостта от излизане в пенсия 

или загубата на работа в много млада възраст. За голяма 

част от хората с ревматоидни болести – особено младите, 

добре образовани, амбициозни и притежаващи 

собствена визия за професионална кариера – внезапно 

появяващата се болест се превръща в сериозен проблем, 

който унищожава житейските и професионални планове 

или принуждава човекът към радикалната им 

модификация“ (Въведение, с. 7). 
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респективно подходящото и ефективно лечение на всеки етап от болестта, както 

и при наличие на достъп до лекари специалисти и съвременна биологична 

терапия. 

Ревматоидните заболявания, въпреки масовите стереотипи, в много голяма 

степен засягат млади хора, които са в процес на професионално обучение или в 

началото на своята професионална активност и кариера. При тях най-сериозните 

проблеми са свързани с ограничените възможности да присъстват на работното 

си място и намалената им производителност. 

Д-р Рафал Цекиера подчертава в доклада, че над 51% от респондентите се 

страхуват да признаят болестта си в своята месторабота. Над една трета (почти 

35%) крият своите експертни решения за инвалидност поради страх от загуба на 

работата си. Над две трети (69%) се притесняват от проблеми в работата и загуба 

на работното си място. 52% не ползват болнични дни, ако това разбира се, е 

възможно, пак от 

страх да не загубят 

работата си. 

Изследването 

потвърждава 

известния вече факт, 

че едно ревматоидно 

заболяване може да 

доведе до снижаване 

на оценката на 

човека за 

собствената му 

ценност. Над 80% от 

изследваните лица 

са признали, че при 

тях има такова 

усещане.  

Ревматоидните 

болести най-често се 

придружават от 

хронична физическа 

болка и затруднения 

и ограничения при 

извършване на 

ежедневните 

дейности. Тези 

заболявания 

налагат чести 

„Хроничната болка, трудностите при извършване 

на ежедневните дейности, честите визити при 

лекар специалист и болнично лечение, са само 

малка част от затрудненията, с които трябва да се 

съобразяват в живота си пациентите. В работата си 

често ги очакват проблеми от гл.т. на намаленото 

им присъствие или предизвиканата от болестта 

по-ниска активност. Част от болните, като не са в 

състояние да отговорят на изискванията на 

работодателите, напускат пазара на труда. 

Загубата на работа застрашава не само с проблеми 

в икономическата сфера, но често и с кризи в 

психиката, които затрудняват правилното 

лечение. В много анализи се акцентира върху 

психо-социалните последици от ревматоидните 

болести: „Трагична от гл.т. на болния (…) е 

невъзможността да се извършват най-прости 

житейски действия и необходимостта от 

изработване на специални начини за тях, 

дейности, на които ние, здравите хора, не 

обръщаме никакво внимание и извършваме 

автоматично. Страшно е, че след 10 години 

боледуване, едва 20% от болните са 

трудоспособни, най-голямата заплаха се проявява 

още през първата година от поява на болестта”. 

(Въведение, с. 7-8) 
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визити при лекар специалист (ревматолог), както и оставане в болница. Една 

част от хората с ревматоидни заболявания не са в състояние да отговорят на 

очакванията и изискванията на работодателите и често са принудени да напускат 

пазара на труда. 

Представители на споменатото сдружение смятат, че ключов резултат от 

изследването е необходимостта от подобряване на координацията в действията 

на различните институции с цел подобряване на трудната ситуация на хората с 

ревматоидни заболявания. 

Според д-р Якуб Гиерчински от Института за управление на здравеопазването, 

данните на полския национален осигурителен институт сочат, че разходите, 

свързани с инвалидността и отсъствието от работа при лицата, страдащи от 

болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан, са достигнали 

през 2016 г. до 4,9 милиарда злоти. По-скъпи са само психичните болести. 

Наблюдава се и нарастване на разходите за ревматоидните заболявания – за 

периода 2012-2016 г. те са се увеличили с един милиард злоти. 

През 2016 г. полската икономика е загубила поради болест 36 милиона работни 

дни, една не малка част от които се падат на ревматоидните болести. През 2012 

г. загубените поради болест дни са били 28 милиона. 

„Мнозинството болни искат да работят. А само 1% са лекувани успешно с 

биологични лекарства. С други думи, това е огромно предизвикателство“ – 

подчертава д-р Гиерчински. Всеобщо мнение е, че ранното и своевременно 

включване на биологичната терапия е в състояние да подобри здравето на много 

ревматоидно болни, да подобри тяхното качество на живот и тяхната 

професионална активност. 

 

*** 
В анализа на данните, представен в споменатия по-горе доклад, са включени 

множество важни аспекти от ежедневието на хората с ревматоидни заболявания 

в Полша и проблемите, с които те се сблъскват. На базата на моите 

дългогодишни наблюдения мога да твърдя, че това са проблеми, които се 

наблюдават и при хората с тези заболявания у нас. В България почти никой не 

провежда подобен род изследвания и не прави подобен род анализи – 

единственото изключение в известна степен прави Организацията на 

пациентите с ревматологични заболявания в България.  

Някои други организации, когато все пак правят нещо в тази посока, то често е 

до такава степен опорочено, че информацията е почти неизползваема и е ярко 

доказателство за невежество и алчност. Тук няма да се спирам на 

грандоманските претенции на едно псевдоизследване, данните от което бяха 

широко рекламирани и които са толкова тенденциозни в определена посока, че 

то просто не заслужават нито коментар, нито каквото и да било внимание. 
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Проблемът е, че подобен стремеж да се усвояват пари за нищо и да се лепят 

наукоподобни етикети, предстои да се развива, доколкото имам информация. 

Но да се върна към полското изследване. В анализа са представени данни и 

мнения на респондентите, показващи професионалната активност на 

изследваните лица и факторите, които обуславят тази професионална активност. 

Струва ми се, че данните за това доколко е възможно да се свържат 

професионалната активност и болестта и лечението, са много интересни. 

 

Фигура 1. 
Оценка на възможността за обвързване на професионалната 

активност с болестта и лечението (N = 338)1. 

 
 
„Съобщените от респондентите трудности, свързани със 
свързването на работата и болестта и лечението, се отнасят до много 
аспекти. Първата и фундаментална бариера представляват 
физическите проблеми, които са последица от болестта – 
ограничения във възможностите или трудната за овладяване, 
хронична болка. Тя е посочвана като обща категория, както и като 
категория, отнасяща се до конкретни части на тялото: 

„Болка 24 часа в денонощието, подути ръце и колене, сковани 
стави, краката са като парализирани” 

*** 

„Непрекъснато болят всички стави, горните и долните 
крайници и гръбнака” 

„Необичайно често е подчертаван нейният тотален, парализиращ характер, 
психически претоварващ и предизвикващ сериозни компликации в 
социалната активност: 
„Болка, която по принцип прави всичко невъзможно. Умората, 

която е факт, а няма причина, за да съществува. Няма работа, 
защото болката и умората не позволяват да се започне” 

                                                           
1 с. 34 от Доклада. 
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*** 

„Болката, затрудняваща ежедневното функциониране. 
Отнемаща радостта от живота” (с. 36) 

 

В доклада са приведени множество примери за преживяванията на 

респондентите на едно или друго ограничение във възможностите, 

предизвикани от болестта. Внимание е отделено на внезапната поява на болката, 

нейната непредвидимост и често невъзможността тя да бъде контролирана. Това 

оказва силно негативно влияние върху психиката на хората с ревматоидни 

заболявания. Друг проблем е страхът да се обяви наличието на заболяването в 

местоработата поради потенциално съществуващи възможности от уволнение. С 

други думи, ревматоидните заболявания имат стигматизиращ характер и много 

хора се мъчат да прикрият болестта си до последния възможен момент. 

Тук не е възможно да се опишат всички аспекти на ежедневните ограничения и 

проблеми, предизвикани от ревматоидните заболявания. Само ще спомена, че в 

доклада е отделено място и за ограниченията, с които се сблъскват хората с този 

вид заболявания в други, извън заетостта, сфери от живота. 

Ревматоидните заболявания причиняват многостранни ограничения в живота 

на хората: като се започне от обичайните дейности, свързани с поддържане на 

дома, самообслужване, социални контакти и др. и се стигне дори до интимната 

сфера. 

 

„Промяна в начина на живот, затруднения по време на извършване на 

ежедневните дейности, самота, страх, депресия” (с. 73) 

 

Възникват проблеми в семейството: в съпружеските отношения, в отглеждането 

на децата, нарушават се нормалните отношения родители-деца и др. Понякога 

тези проблеми могат да доведат до разпадане на семейството. 

Уловени са сферите на физически дискомфорт, които също така пораждат 

ограничения. За много хора освен болката и сковаността наличието на 

множество други симптоми също поражда проблеми и ограничения. Става дума 

за чести цистити, раздразнен чревен тракт, чести възпаления на гърлото и т.н. 

Не на последно място сериозен проблем са страничните ефекти от самото 

лечение.  

Поражданите от ревматоидните заболявания проблеми често се свързват не само 

с ограничения във физическата сфера, но и с появата на сериозни 

психологически проблеми и ограничения. Ерозира чувството за лична ценност и 

потребност, поражда се хронично усещане за несигурност и неопределеност, а 

наложената необходимост от интерпретация на всяко движение и жест водят до 

психическа умора, стрес и поява на сериозни нарушения в психичното здраве. 



6 
 

Едни от най-трудните моменти, са осъзнаването, че болестта не може да се 

владее, да се управлява, осъзнаването на собственото безсилие пред 

„своеволията“ на собственото тяло и причиняваните от него страдания. 

Телесността, тялото сякаш се „отчупва“, „откъсва“ от личността и се изправя като 

нещо чуждо, враждебно, ограничаващо, потискащо свободната воля и 

подчиняващо целия живот на човека на собствените си капризи.  

*** 

Накрая в доклада е отделено място за мнението на респондентите за 

здравеопазната система и качеството на лечението. Цитираните няколко мнения 

казват почти всичко за качеството на здравеопазната система не само в Полша, 

но и в България. 

 

Това е един от малкото аналитични материали, които съм чел и които успяват да 

хвърлят светлина върху многобройните и многостранни проблеми на хората с 

ревматоидни заболявания. Надявам се това фрагментарно представяне да даде 

добра представа за трудностите и ограниченията в живота на хората с 

ревматоидни болести. Надявам се и скоро в България да се появи подобно, 

качествено изследване, макар че не съм никак голям оптимист в тази посока. 

„Липса на достъп до лекари специалисти, твърде 
дълги опашки за лекари и периоди на чакане за 
изследвания, липса на холистичен подход към 
пациента (всеки специалист лекува „своя 
фрагмент“)”  

„Липса на индивидуален подход към пациента – 
схемата на лечение в шаблонна – лекарят има 
ограничени възможности за провеждане на 
ревматологично лечение ” 

„Слаб достъп до лекари – лекари, които неглижират 
здравните проблеми – трудно е да намериш добър 
лекар (няколко лекари установиха, че имам проблеми 
с щитовидната жлеза, защото не провериха, че имам 
вече направени изследвания 10 пъти)”  

„Липса на разбиране в лекарите и гигантски опашки 
за достъп до тях ” „Липса на подходящо лечение и на 
достъп до подходящи лекарства” (с. 93). 
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