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ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ДЕФИНИЦИЯ, ВИДОВЕ, СОЦИАЛНИ 

ИЗМЕРЕНИЯ1 

Днес хроничните заболявания са широко разпространени по целия свят. Именно 

те са и най-честата причина за смъртността. И това не буди учудване. Много 

често хроничните заболявания се развиват незабелязано и това е причина за 

тяхното диагностициране в напреднал стадий, когато може да се направи твърде 

малко. Едновременно с това редица социални фактори ускоряват появата и 

развитието им, както и динамиката на развиващата се патология. За щастие 

много хронични заболявания могат да бъдат предотвратени.  

 

Дефиниране на понятието „хронично заболяване“ 

Най-общо хроничното заболяване може да се дефинира като болест, 

продължаваща дълъг период от време и бавно прогресиране на патологичните 

изменения в организма. 

Според Комисията по хронични заболявания към Световната здравна 

организация (СЗО) хроничното заболяване представлява „всякакви 

нарушения или отклонения от нормата, които имат една или 

повече от следните характерни черти: персистиращи са 

(продължителни), водят до инвалидност, предизвикани са от 

необратими патологични промени, изискват специализирана 

рехабилитация или според всички очаквания ще изискват дълъг 

период на надзор, наблюдение или грижи“2.  

Други изследователи дефинират хроничното заболяване като „нарушение, 

съществуващо дълго време, което може да бъде прогресиращо и с 

лоша прогноза, или свързано с релативно нормално протичане на 

живота, въпреки нарушенията във физическото или психичното 

функциониране“.3  

Изследователите обръщат внимание, че между различните хронични 

заболявания съществуват общи черти или характеристики: 

                                                           
1 Виж също и: Ивков, Б. (2015) Социология и психология на хроничната болест. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2015/03/11/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-
%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82/ // Ивков, Б. 
(2018) Хронично болен в семейството. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/tag/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D
0%BD%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/  
2 Pilecka, W. (2007) Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby dziecka – perspektywa ekologiczna. 
W: B. Cytowska, B. Wilczura (red.: Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. Wyd. 
Impuls, Kraków. // Shontz, F. C. (1972) Ciężkie choroby przewlekłe. W: J. F. Garrett, E. S. Levine (red.) 
Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. Tłum. Z. Obniski, PZWL, Warszawa. 
3 Thompson, R. J., К. Е. Gustafson (1996) Adaptation to chronic childhood illness. Washington: APA 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2015/03/11/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2015/03/11/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2015/03/11/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2015/03/11/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2015/03/11/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82/
https://bojidarivkov.wordpress.com/tag/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://bojidarivkov.wordpress.com/tag/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://bojidarivkov.wordpress.com/tag/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
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- продължителен период на съществуване – повече от три месеца, 

- редуване на обостряне на болестта със затихване, понякога и ремисия, като 

периодите и при двете състояния са различни, 

- обикновено имат бавно начало и слаба манифестация на симптомите, 

- необратимост на патологичните изменения – това особено ясно се вижда 

например при ревматоидните заболявания, 

- необходимост от продължително лечение и грижи 

- най-често са неизлечими и при тях за успех се смята овладяването на 

симптомите и забавянето на развитието на болестта (постигане на ремисия). 

 

Смъртност от хронични заболявания 

Според данните на СЗО хроничните болести са отговорни за 63% от смъртните 

случаи в света. 80% от тях са смъртни случаи от хронични болести в слабо и 

средно развитите страни по света. 

Пак по данни на СЗО най-честите хронични заболявания, които ежегодно 

отнемат човешки живот, са: 

- сърдечно съдови болесто – водят до смъртта на 17,3 мил. човека, 

- новообразувания – 7,6 мил. смъртни случая, 

- хронични болести на дихателната система – 4,2 милиона, 

- диабет – 1,3 милиона. 

 

Причини и фактори на риска за поява на хроничните заболявания 

Според специалистите на СЗО хроничните болести са резултат от неправилен 

начин на живот, като се изброяват четири основни рискови фактора: 

- неправилно хранене (консумиране на много мазнини и на малко зеленчуци 

и плодове. Струва ми се, че тук трябва да се добави и некачествената храна, 

предлагана за големи популации хора във всички общества). Смята се, че около 

1,7 милиона човека умират годишно поради неправилно хранене, като тук според 

мен много важно място, като рисков фактор, заемат социалните неравенства и 

бедността, 

- недостатъчна или липсваща физическа активност, 

- употреба на алкохол, 

- тютюнопушене. 

Акцентът само върху тези групи фактори, според мен е важен, но недостатъчен, 

дори погрешен. Много е важно да се отчита влияниете (прако или опосредено) 

на такива групи рискови фактори, като: 

- генетична предразположеност към развитие на едно или друго 

хронично заболяване, 

- социални неравенства и бедност, 

- стрес. 
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Внимание: При елиминиране или сериозно редуциране влиянието 

на рисковите фактори, много хронични заболявания могат да 

бъдат предотвратени. 

 

Социално-психологически и икономически проблеми и последици, 

свързани с хроничните заболявания 

Хроничните болести пораждат множество социално-психологически проблеми. 

По-важните сред тях са: 

- снижаване или сериозно влошаване на качеството на живот, 

- влошаване на самочувствието, 

- намаляване или ограничаване на физическата и социалната активност, 

- намаляване или ограничаване на възможностите, 

- поява н а необходимост от грижи и рехабилитация, 

- заплаха за изпадане в процес на обедняване и състояние на бедност 

- процес на инвалидизация и достигане до състояние на инвалидност и др. 

Хроничните заболявания са свързани със сериозни преки и косвени разходи, 

както за болния, така и за неговото семейство и за цялата здравеопазна система. 

Една по-сериозна хронична болест може да доведе до личен или семеен 

фалит с всички негативни последици от това. 

Характерна черта при много хронични заболявания, каквито например са 

ревматоидните болести, е появата им в ранна, младежка възраст. С течение 

на времето те се развиват, като много често остават незабележими или 

неразпознаваеми (недиагностицирани), защото или не проявяват някакви 

симптоми, или тези, които се манифестират не могат да се предефинират като 

конкретно заболяване. Едва когато болестта изяви пълния си образ, става 

възможно нейното диагностициране и тогава се поражда необходимостта от 

продължително, често продължаващо през целия живот, лечение. 

 

Хронични заболявания – кратък списък 

Хроничните заболявания са много. Едни от най-често срещаните сред тях са: 

- сърдечно-съдови болести: хипертония, сърдечна недостатъчност, исхемична 

болест на сърцето, мозъчно-съдова болест и др., 

- болести на дихателната система: астма, хронично обструктивна белодробна 

болест (ОББ) и др., 

- новообразувания, 

- диабет, 

- ревматоидни заболявания: ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, 

псориатичен артрит, лупус и др.,  

- автоимунни заболявания: болест на Crohn, целиакия и др.,  

- епилепсия, 

- остеопороза и др. 
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Интересно е да се знае, че затлъстяването също се разглежда като хронично 

заболяване. Според изследванията на СЗО през 2008 година 1,5 милиарда 

възрастни над 20 години са се борили с този проблем. Пак според СЗО през 2010 

г. от наднормено тегло в целия свят са страдали 43 милиона деца до 5 годишна 

възраст.  

От скоро се говори за хронична болест на бъбреците, която е предизвикана от 

всички други хронични заболявания – например от затлъстяване, диабет, 

хипертония и др. 

 

Социално-психологически измерения на хроничните заболявания 

или новият „приятел“ за цял живот 

Успоредно с напредъка на медицината в много голяма степен нараства и броя на 

заболяванията, лечението на които води или до оздравяване, или до постигане 

на трайна и продължителна ремисия, или до чувствително удължаване на 

преживяемостта. Същевременно нездравословния начин на живот и 

замърсената околна среда водят до там, че хората все по-често боледуват от т.нар. 

цивилизационни заболявания. Не малка роля в този процес се пада и на 

фармацевтичната промишленост.  

Типична черта на цивилизационните болести е техния хроничен характер. 

Протичането им налагат т.нар. мониторинг и продължително амбулаторно или 

болнично лечение. В мнозинството от случаите, веднъж появила се, хроничната 

болест съпътства човек до края на живота му. Узнаването на диагнозата, 

приемането на болестта и нейните многоаспектни последици, извършването на 

натрапените на човека от нея промени в живота му, за много хора са 

изключително трудни. 

Н. Кер например разграничава 6 етапа на приспособяване на човека към 

хроничното заболяване4. 

1. Шок. Често човек външно може да се държи нормално, без да си дава сметка 

за това, че вече има хронично заболяване и неговото положение се е променило 

коренно. Това е етап на недоверие, учудване, отхвърляне, а при някои хора може 

да се наблюдава озлобление и раздразнение (защо аз?, защо трябва да правя 

всичките тези изследвания, като почти нищо ми няма?, и др.п.); 

2. Очакване на подобрение. Това е етапът на интензивното лечение. Човек 

вече е осъзнал наличието на болестта и необходимостта от лечение, но все още 

                                                           
4 Виж: Choroba przewlekła – „przyjaciel” na całe życie. https://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/o-
zdrowiu/onkonawigator/on/choroba-przewlekla-przyjaciel-na-cale-zycie-.html. Тези периоди са 
подобни на емоционалните преживявания на родителите на деца с увреждания след узнаване на 
новината, че детето им има трайно увреждане. Виж: 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/08/22/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81-
%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
/ 

https://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/o-zdrowiu/onkonawigator/on/choroba-przewlekla-przyjaciel-na-cale-zycie-.html
https://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/o-zdrowiu/onkonawigator/on/choroba-przewlekla-przyjaciel-na-cale-zycie-.html
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разглежда заболяването си като нещо преходно. Непрекъснато търси 

информация за начини и средства за лечение и очаква бързо подобрение на 

здравето си. 

3. Външно изявени оплаквания от страданието. Този етап настъпва до 

голяма степен случайно. Достатъчно е човекът с хронично заболяване да се опита 

да извърши действие или дейност, която до този момент не е била за него 

никакъв проблем, а сега се оказва непреодолим или трудно преодолим проблем. 

Това често се среща в пациентските наративи на хора с ревматоидни 

заболявания5. При по-продължително време на това състояние може да се стигне 

до загуба на смисъла на живот, появява се траен песимизъм, дори депресия. 

Човек започва да се самоизолира, да избягва контакти с близки и познати, дори 

с най-близките си хора. Възможно е да започне да проявява враждебност, 

агресивност, прекалена взискателност. При по-висока активност на болестта 

професионалната активност и възможностите за работа силно се редуцират. 

Тогава е възможно за дълго време човек да отпадне от трудовия процес.  

Прекалените оплаквания на човека могат да предизвикат различни форми на 

действие, които за него са ценни и важни. В началото това може да бъде онази 

първична активност, която е свързана със запазване на неговите възможности да 

се самообслужва. Тук, в психологичен план, става дума за форми на 

активизиране, чрез които и в които човекът с хронично заболяване може да 

запази и да повиши самооценката си, да разбере, че хроничната болест е 

ситуация, която по един или друг начин може да бъде преодоляна, а поставянето 

на цели и опитите да бъдат постигнати, си заслужават усилията. 

По-късно могат да настъпят различни защитни периоди: нормална защита или 

невротична защита. Тези периоди протичат различно при всеки човек и като 

продължителност, и като манифестация. Това до голяма степен зависи от 

обкръжението на болния. Ако членовете на семейството му разбират същността 

на болестта и даряват болния с чувството, че реализацията на житейските цели 

продължава да бъде възможна, макар и тази реализация сега да е по-трудна и да 

изисква различни подходи и методи на действие, то тогава човек придобива 

самочувствието и сигурността, че това наистина е така. 

4. Нормална защита. Човекът с хронично заболяване има ясното съзнание за 

ограничените си възможности, в резултат на болестта, но също така знае и 

                                                           
5 Виж бапример: Ивков, Б. (2016) Да вземем нещата в свои ръце. Резултати от първия 
социален експеримент на ОПРЗБ. ОПРЗБ, София. 
http://www.revmatologia.org/images/pages/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9
D%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%98_2_bb%D0%B0.pdf // 
Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, дневници, 
мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, София. // Bury, M. 
(1982) Chronic illness as biographical disruption. In: Sociology of Health and Illness, Vol. 4 (2), pp. 167-
182 

http://www.revmatologia.org/images/pages/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%98_2_bb%D0%B0.pdf
http://www.revmatologia.org/images/pages/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%98_2_bb%D0%B0.pdf


 6 

осъзнава, че е в състояние да се справи с проблемите, пред които болестта го 

изправя. 

5. Невротична защита. В тези случаи се наблюдава понижено съзнание за 

личните възможности. Болният не обръща внимание на ограниченията и 

слабостите си.  

6. Адаптация, приемане на болестта. Човек престава да разглежда 

хроничното заболяване като непреодолима бариера пред реализацията на 

житейските си задачи. Той включва болестта и предизвиканите от нея 

ограничения във възможностите си в своята личност. Болестта се превръща в 

една от многото черти на човека. С други думи, той изгражба реалистична 

представа за самия себе си, а самооценката на неговите възможности и 

ограничения, е адекватна. 

 

Каква е ролята на семейството в процеса на лечение 

Много често, независимо дали хронично болния си дава реална сметка за това 

или не, семейството на болния е остров на безопасност и огромна подкрепа за 

него. Често то остава единствения свят за някаква социална активност и връзка с 

други социални светове. Отношението на най-близките има огромно значение за 

протичането на лечението. За хронично болния от огромно значение е 

усещането, че близките му приемат неговото актуално състояние, т.е. приемат 

болестта и настъпилите ограничения. Приемат новите му потребности и 

промените настъпили и настъпващи в тях.  

Добре е, когато най-близките на болния хора го подкрепят в процеса на лечение 

– мотивират го за контролни визити, придружават го по време на изследвания, 

помагат му при подготовката на лекарствата, които трябва да пие. Не по-малко 

важно е да не се игнорират неговите емоции, а да му се помага да ги изразява по 

време на общи, откровени разговори. Простите човешки жестове – мила дума, 

докосване на ръката, прегръдка и др., имат огромно значение, защото те 

редуцират вътрешния страх на човека. За болестта в семейството трябва да се 

говори открито, а за важните семейни дела болния трябва също да може да 

изказва своето мнение.  

Важно значение има и подкрепата по посока на запазване на социалната 

активност на човека с хронично заболяване – развитие на интересите му, 

поддържане на социалните контакти и др. Това му дава усещането, че е потребен 

и пълноценен човек.  

Тук съществува опасността от един психо-поведенчески капан – прекомерната 

грижа за човека с хронично заболяване. Подобна грижа ограничава неговата 

самостоятелност, поражда своеобразна зависимост и социална ленивост. Много 

е важно бързо и качествено да се усвои изкуството болестта да не се превърща в 

основна и единствена ос на семейния живот. 
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В подобни ситуации е много важно да се прецени, каква част от сърцето си да 

отдадем на болния, и каква част от него да оставим за себе си, за да продължим 

да живеем. Прекомерната отдаденост на другия винаги е вредна и за двете 

страни. И това трябва да се помни много добре. 

Да се живее добре с човек с хронично заболяване, е много трудно. Но когато се 

постигне равновесие във всичко, това изкуство се отблагодарява с множество 

малки победи и нови знания за самия себе си и за света, които без наличието на 

хронична болест никой не би имал достъп до тях. 

 

Източници: CHOROBY PRZEWLEKŁE - rodzaje. Klasyfikacja chorób przewlekłych. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/choroby-

przewlekle-rodzaje-klasyfikacja-chorob-przewleklych-aa-bJQS-Ya1z-ESLD.html 

Choroba przewlekła – „przyjaciel” na całe życie. https://www.luxmed.pl/dla-

pacjentow/o-zdrowiu/onkonawigator/on/choroba-przewlekla-przyjaciel-na-cale-

zycie-.html 

доц. д-р Божидар Ивков 
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