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ХРОНИЧНО РЕВМАТОИДНО ЗАБОЛЯВАНЕ В СЕМЕЙСТВОТО 

 

Поставянето на болката в категорията на болестите подчертава силата на 

заплахата, която тя представлява. „Болката може да убива“, е мотото на новото 

поле на медицината по болка – мото, което не е хипербола. Далеч от това да е 

нещо неприятно, което хората трябва да понасят със стиснати зъби, оказва се, че 

продължителната болка всъщност уврежда тялото, като отприщва каскада от 

неврохимични и хормонални промени, които на свой ред засягат оздравителния 

процес, имунитета и бъбречните функции.  

(Мелани Търнстром. Хроники на болката, с. 159) 

 

 

Ако в дадено семейство един от членовете му се разболее от някакво 

ревматоидно заболяване всички негативни социални, икономически 

и психологически последици от болестта засягат цялото семейство.  

Ако се разглеждат хроничните ревматоидни заболявания като цяло ще се 

установи, че при тях пола и възрастта нямат особено голямо значение, въпреки 

стереотипните социо-културни наслоявания, битуващи в общественото мнение. 

Епидемиологичните данни безусловно сочат, че еднакво боледуват и млади 

(дори деца), и стари, и мъже, и жени.  

Хроничното ревматоидно заболяване поражда множество проблеми и налага – 

понякога драстични – промени във живота, както на човека с хронична болест, 

така и на цялото му семейство. Случва се, макар и много по-рядко, да се стигне и 

до промени в структурата и състава на семейството. 

Един от най-тежките моменти, както за човека с ревматоидно заболяване, така и 

за цялото му семейство, е появата на необходимостта от пренастройване на 

мечтите, житейските планове, целите и задачите. Променя се визията за живота, 

както на отделните членове, така и на цялото семейство. Настъпващите промени 

засягат: (а) сферата на семейните ангажименти и задачи (например 

разделението на задълженията и работата в семейството); (б) емоционалната 

сфера – възниква необходимостта, наложена от болестта, всички да се справят с 

такива емоции, като страх, жалост,, чувство за вина, безсилие и др.; (в) духовната 

сфера – тук настъпват много сериозни изменение в ценностната система и 

структура и ориентация на семейството. Особено важна е преоценката на начина, 

качеството и смисъла на живота, новото степенуване по важност на събитията и 

стойностните неща в живота. 

Всички тези промени не рядко се измерват с многобройни и разнородни загуби. 

За съжаление тези процеси съм ги наблюдавал в течение на десетилетия, или съм 

ги откривал в различните пациентски наративи за живота с хронично 

ревматоидно заболяване. 
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Един много важен аспект в социално-психологическите измерения на 

хроничното ревматоидно заболяване, е кой от членовете на семейството е развил 

заболяването. В зависимост от това п проблемите се различават и като качество, 

и като количество. Най-трудно и тежко – ако трябва да се степенува тежестта на 

преживяванията – се преживява появата на хронично ревматоидно заболяване 

при децата, след това при жената (съпруга, майка) и накрая при бащата. Всяка 

една от тези социални роли носи имплицитно в себе си специфични 

характеристики и задължения и в съответствие с тях поражда специфични 

проблеми.  

*** 

Когато жената в семейството развива автоимунно ревматоидно заболяване, най-

често става дума за ревматоиден артрит или лупус. Болестта носи със себе си 

изцяло нов биосоциален контекст, изпълнен с рискове и заплахи, който 

нарушава и заплашва да заличи изцяло или частично, една или повече социални 

роли, присъщи на жената – социалните роли на жена, майка, съпруга, домакиня 

и др. Появата на болестта е поява на нова социална роля – ролята на болен, а по-

късно вероятно и ролята на човек с инвалидност. Ролята на болен изпълва 

ежедневието на жената с необходимостта от непрекъсната борба с хроничната 

болка, сковаността, хроничната умора, с упоритото главоболие, кожните 

проблеми, обривите и отоците, прекалената чувствителност към различни 

елементи на физическата и социалната среда, както и с – най-трудната, най-

неприятната и най-опасната принуда – с опасността от увреждане на вътрешните 

органи. Ролята на болен, като се настанява принудително и нечакано в ролевата 

система на жената, променя цялата й структура и започва да доминира над 

всички останали социални роли. Болестта атакува смисъла и начина на 

изпълнение на всички социални роли. „Dolor dictat, казват римляните – болката 

диктува, доминира, командва. Болката изличава и изтрива…“ (Мелани 

Търнстром. Хроники на болката, с. 28). 

Ако жената с хронично ревматоидно заболяване е и майка много от нейните 

задължения се прехвърлят върху съпруга – грижа за децата, пазаруване, готвене, 

контакти с училището и др. Един от най-трудните аспекти за семейството е 

отдалечаването на заден план на задоволяването на сексуалните потребности, на 

потребностите от емоционална близост и подкрепа. 

Тук се появява и един нов аспект, който рядко изследователите вземат предвид 

– появата на нови социални актьори в живота на семейството или промяна на 

тяхното място в него. Става дума най-вече за родителите на жената и/или на 

съпруга й. Активното им включването в живота на семейството може да донесе 

множество улеснения, но винаги съществува риск и заплаха за статуквото в 

начина на живот на семейството. 

Хроничната физическа болка е тази, която започва да доминира във всичко, 

винаги и навсякъде: „Болката стана господар на света ми. Тя не беше като някой 
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побеснял, който да нахлуе изведнъж, да потроши всичко и да си тръгне. Беше по-

скоро като домашен партньор – интимен и грозен; заплашително, омерзяващо 

присъствие, но категорично отказваше да напусне. Мразех да се будя с усещането 

за опипващите му, обвити около мен ръце; мразех да ми стои в кухнята и да ме 

кара да изпускам по земята тежките тенджери; мразех да ми съкращава 

телефонните разговори, особено когато скъп приятел споделяше мъките си и 

изгарях от желание да помогна. Помагах наистина, но не като преди, защото част 

от мен вече се интересуваше единствено от Болката. (Мелани Търнстром. 

Хроники на болката, с 51) 

*** 

Когато става дума за дете в семейството, което се разболява от ревматоидна 

болест, най-често това е ювенилен идиопатичен артрит. Основните клинични 

симптоми са болка, отоци, ограничаване подвижността на засегнатите стави и 

др.  

Един от първите проблеми, с които се сблъскват родителите, е мъчението, че са 

безсилни да облекчат страданието на детето си. По-късно започват да усещат и 

първите загуби – загубата на емоциите и идеалите за „идеалното, здравото дете“, 

за „идеалното, безпроблемно родителство“. Появява се чувството за загуба на 

мечтите и досегашните планове за неговия и на родителите живот. Успоредно с 

това възникват и редица негативни емоции – страх, озлобление срещу болестта, 

тъга, безсилие, дори много често чувство за вина.  

Заболяването на дете понякога се оказва непосилна тежест за родителите – това 

ги отчуждава един от друг и в крайна сметка може да се стигне до разпад на 

семейството. Има обаче, не малко случаи, когато именно болестта на детето им 

ги сплотява и те поемат тази тежест заедно и водят битката за здравето на детето 

заедно. 

Ревматоидното заболяване много често поражда ограничения и в 

професионалната активност, като в не редки случаи се стига до инвалидизация 

и отказ от работа. В случая с родителите на деца с ревматоидни болести 

професионалната кариера на единия от родителите винаги страда и това най-

често са майките. 

Проблеми могат да възникнат и с отношенията на братята и сестрите на болното 

дете, като това зависи от възрастта им и поредността на раждането. 

*** 

При мъжете най-често срещаната хронична ревматоидна болест е болестта на 

Бехтерев. Характерното за това заболяване е възпалението на тазобедрените 

стави и гръбначния стълб, като може да се стигне до пълна анкилоза.  

Болестта на бащата/съпруга най-често се превръща в заплаха за финансовата 

сигурност на семейството, не рядко е възможно да се снижи равнището и начина 

на живот, които е водело семейството до появата на болестта. В някои случаи 



 
4 

други членове на семейството се налага да повишат интензивността на 

професионалната работа, за да издържат периодично или трайно семейството. 

Това заболяване често налага на близките на болния да оказват помощ в 

извършването на ежедневните дейности на мъжа. 

 

***** 

„... хроничната болка по дефиниция, е болка, която мозъкът не може да 

модулира“ (Мелани Търнстром. Хроники на болката, с. 61). И по-нататък: „Има 

житейски ситуации, когато тялото ни е цялата ни същност и цялата ни съдба. Аз 

бях тялото си и нищо друго“, пише френският философ Жан Амери за престоя си 

в Аушвиц. (пак там, с. 151) 

Появата на ревматоидно хронично заболяване е изпитание и страдание с 

размерите на екзистенциалната вселена на човека и неговото семейство. Това 

заболяване налага придобиването на нови навици и норми на живот, привнася 

нежелани зависимости (от време, лекарства и др.), доминира социалните светове 

на човека или ги заличава. То изисква непрекъсната интерпретация на всяка 

житейска ситуация, на всеки миг от живота.  

Класическият роман на Ф. М. Достоевски започва с брилянтната мисъл: „Всички 

щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно 

посвоему“. Хората с ревматоидни заболявания и техните семейства са нещастни 

посвоему, защото страданието има толкова прояви, колкото са хората, при и в 

които се е настанило да живее. 

доц. дсн. Божидар Ивков 

Бележка: Идеята за този материал е взета от: Magdalena Bajorek (2019) Choroba 

w rodzine. W: Wprost o reumatologii, grudzień, №1, s. 15. 


