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СВЕТОВЕН ДЕН НА БОЛКАТА 

Настоящата декларация е представена пред Европейския парламент през 

2001 г. и се препоръчва от Европейската федерация за болката и 

Международната асоциация за изучаване на болката да бъде възприета по 

света.  

„Болката е важен здравословен проблем навсякъде по света. Въпреки че 

острата болка с основание може да се смята за симптом на заболяване или 

травма, хроничната, постоянна болка е специфичен здравословен проблем, 

заболяване сама по себе си“. 

Коментар: Острата болка, например такава след травма или операция, 

представлява сигнал за някакво вредно въздействие или и/или 

продължаващо увреждане на тъканите. Този сигнал е полезен, защото 

предупреждава човека за опасност и необходимост да потърси помощ. 

Острата болка е пряк резултат от някакво вредно събитие и има основание 

да бъде определяна като симптом на съществено увреждане на тъканите или 

заболяване. При много пациенти обаче болката продължава дълго след като 

нейната полезност като алармен сигнал е изчезнала, а често и след като 

вредите са излекувани. Хроничната болка при тези пациенти вероятно не е 

директно свързана с първоначалната им травма или заболяване/състояние, 

а с вторични промени, включително и такива, които се проявяват при 

самата система за откриване на болката. 

В допълнение на това, че е следствие и на различни психологически 

механизми, хроничната болка често предполага появата на комплекс от 

физически и психологически промени, които са съществена част от 

проблема и бремето на пациента, който изпитва болка. Това включва: 

1. Неподвижност и последваща загуба на мускулна маса и подвижност на 

ставите и т.н., 

2. Потисната имунна система и увеличена податливост на заболявания, 

3. Нарушения на съня, 

4. Влошаване на апетита и храненето, 

5. Зависимост от лекарства, 

6. Свръхзависимост от семейството и други хора, осигуряващи грижи, 

7. Свръхпотребление и неуместно обръщане към здравната система, 

8. Влошаване качеството на работа, неработоспособност, невъзможност да 

работи, 



9. Изолация от обществото и семейството, 

10. Безпокойство, страх, 

11. Разочарование, гняв, депресия, суицидност. 

Разпространение на хроничната болка: Въпреки че няма всеобхватни 

епидемиологични данни в световен мащаб, хроничната болка е широко 

разпространено състояние. Резултатите от няколко по-нови изследвания 

сред някои общности например, показват, че почти 50% от участниците в 

тях са страдали от един и повече видове дискомфорт или болка в някакъв 

момент. Съществен дял от отговорилите болката е хронична и значителна, 

като делът на тези хора се увеличава значително в групите на 

по-възрастните.  

Най-разпространените състояния - болка в гърба, болки от артрит и 

постоянно главоболие (включително мигрена), са толкова често срещани, че 

вече се считат за нормално явление и неразделна част от живота. Въпреки 

че хората, които умират от болка са малко, много са тези, които умират с 

болка, а още повече онези, които живеят с болка. 

Социална цена на хроничната болка: Докато острата болка е кратка, 

хроничната доминира в живота и мислите на пациента, както и на неговото 

семейство, приятели и други близки. В допълнение на значителното 

нарушение на качеството на живот на страдащия от болка и на неговите 

близки, хроничната болка увеличава и финансовото бреме на много нива. 

Това включва: 

1. Разходи за здравни услуги и лекарства, 

2. Чести отсъствия от работа и загуба на работното място, 

3. Загуба на доход, 

4. Непродуктивност в икономиката и у дома, 

5. Финансово бреме за семейството, приятелите и работодателите, 

6. Разходи за компенсация, обезщетения и подпомагане, 

Авторитетни източници съпоставят финансовите разходи за хроничната 

болка с тези за рака и сърдечносъдовите заболявания. 

Ползи от широко политическо признаване на декларацията за 

хроничната болка като важен здравословен проблем, заболяване 

сама по себе си: Разпространението на хроничната болка като страдание 

на човека и разходите за обществото, е добре познато в сферата на 

медицината на болката. Това обаче не е толкова широко признато от 



по-широката биомедицинска общност, сред политиците и сред обществото. 

За да привлекат внимание към проблема, националните правителства ще 

помогнат на страдащите от хронична болка по света като: 

1. Засилят вниманието към проблема на медицинските специалисти, 

включително да се повиши осъзнатостта и прилагането на различни методи 

за облекчение на болката, да се подкрепи обучението в мениджмънт на 

хроничната болка, да се насърчат научните усилия за откриването на нови 

терапии, 

2. Насърчават усилията на професионалистите в сферата на болката на 

национално ниво да търсят повече човешки и финансови ресурси в битката 

срещу хроничната болка. 
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