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ангажираност поради невъзможността за продължително седене 

и стоене. Продължителното пътуване е невъзможно“. 

С.К. (жена, 50 г.) 
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Въведение 
Идеята за този социален експеримент се роди в разговор с г-жа 

Моника Маринова – председател на НПО „Сдружение на тарловите 

пациенти в България. Лечение без граници“. До този момент нямах 

ни най-малка представа за този здравен проблем, още по-малко за 

света или световете на хората с периневрални кисти на Тарлов.  

Г-жа Моника Маринова се оказа една красива, много 

интелигентна и борбена млада жена, силно мотивирана да помага на 

хората с тази болест. Само след първите изречения тя успя да ме 

заинтригува, като засегна едни от най-чувствителните струни в 

душата ми, свързани с преживяването на хронична физическа болка, 

с която живея вече повече от 50 години. Благодарение на нея получих 

и специализирана литература, която ме въведе в чисто медицинската 

страна на проблема. Но именно тази медицинска страна беше 

„бременна“ от социални и психологически проблеми, които тънеха в 

мъглата на незнанието, пренебрежението и незаинтересоваността. 

За мен, като социолог, занимаващ се със социология на 

медицината, социология на инвалидността и социология на болестта 

и здравето, бързо стана ясно значимостта на въпроса да се разкрият 

социалните светове на хората с тарлови кисти, да се осветлят 

начините на преживяване и живот с това рядко заболяване. Още 

повече, че това е в унисон с парадигмите в съвременната социология 

на болестта и здравето, силно критикуващи „позитивистки 

ориентираният социолого-медицински подход“, който продължава 

да третира „хроничното заболяване като временно състояние на 

неспособност на организма да функционира нормално, което е 

обусловено от несъвършенството на разума и науката“1. 

Същевременно „некласическият подход на социология на здравето е 

способен да улови факта, че патологията вече не е временно 

препятствие, а продължителни страдания на тялото от хроничните 

                                                             

1 Савельева, Ж. В. (2012) Здоровье и болезнь в контексте социологической теории: 
специфика неклассических подходов. В: Вестник Казанского технологического 
университета, № 22, с. 205. 
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болести“2. Дори нещо повече, тук е валидна максимата на старите 

интернисти: „Винаги боледува целият човек“. 

 

*** 

Този текст е посветен на хората с периневрални кисти на Тарлов, 

на техния нелек живот и тих героизъм, на тяхното страдание и 

ежедневна борба с хроничната физическа болка. 

Студията представя дескриптивен анализ на биографични 

микронаративи на хора с тарлови кисти. Тя разкрива световете на 

страданието и болката, които доминират живота на тези хора.  

Набраната и анализирана информация дава възможност за 

последващи количествени и качествени социални изследвания, 

свързани с един или друг аспект, свързан с живота и лечението на 

хората с периневрални кисти на Тарлов. 

  

                                                             

2 Пак там, с. 205. 
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1. Няколко думи за биографичния 

микронаратив 
 

Биографичният микронаратив е нов качествен метод, създаден 

от мен. По същество той представлява разновидност на 

биографичния метод и съчетава в себе си елементи на биографичната 

социология на Фриц Шютце и т.нар. наратология. 

Той е много подходящ като метод, натрупващ първоначална 

информация за социални проблеми и взаимодействия в сфери – най-

вече свързани със здравето и болестта, които са напълно непознати 

или слабо познати за изследователите.  

Основният момент при метода на биографичния микронаратив 

е концентриран в т.нар. наративен импулс, т.е. задаването на въпрос 

или на основен въпрос и два до три допълващи въпроса (когато това 

се налага), на които респондентите трябва да отговорят накратко. 

Микронаративът като обем не трябва да надхвърля повече от 1-1,5 

стандартни страници. 

Изследваните тук биографични микронаративи на хора с 

периневрални кисти на Тарлов представят именно техните 

преживявания и опит с тези заболявания, начините по които те ги 

описват, т.е. имаме работа с болестта като illness. 

Защо микронаративи, а не наративи? Частичен отговор се 

намира в дефиницията на понятието „микронаратив“: 

Биографичният микронаратив представлява кратък, силно 

символно наситен биографичен разказ, тезисно определение и/или 

оценка на значими за разказвача биографични събития по 

конкретна тема (в нашия случай представяне на заболяването 

„периневралните кисти на Тарлов“ на друг човек, който няма 

представа от него). За биографичен микронаратив може да се 

говори тогава, когато той е в обем от няколко изречения до 1-1,5 

страници и съдържа биографично описание, ценностни оценки на 

биографични събития и разкрива придавани смисли и значения на 

тези събития, определени като конкретно тематично поле на 

наратива. 
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Ключовите моменти в биографичния микронаратив в случая са: 

(1) силно концентрирано описание на биографични събития, 

свързани с болестта и боледуването; (2) ценностна оценка на тези 

събития; (3) разкриване на смисъла и значението, което разказвачът 

придава на тези събития. 

Биографичният микронаратив е много удобен за провеждане на 

експресни качествени социологически изследвания по дадена 

конкретна тема. Особено, когато изследователят не разполага нито с 

време, нито с финансови средства за провеждане на по-широко 

мащабно качествено или количествено изследване. Но притежава 

потенциалната възможност да се възползва от всички възможности 

на социалната мрежа. 

 

*** 

При първия социален експеримент, използващ метода на 

биографичния микронаратив, проведен сред хора с ревматоидни 

заболявания, бе зададен въпросът: „Как бихте обяснили 

накратко на напълно непознат човек какво представлява 

Вашето заболяване?“. 

При вторият експеримент, прилагащ същия метод, проведен 

сред хора с рядкото заболяване „периневрални кисти на Тарлов“ 

наративният импулс имаше следния вид: 

„Уважаема г-жо, Уважаеми г-не, 

Ръководството на Сдружението на тарловите пациенти в 

България, съвместно с представител на Института по философия и 

социология при БАН, реши да проведе социален експеримент сред 

членовете на сдружението. Целта на експеримента е да се набере 

достоверна информация за:  

- как хората с Периневрални кисти на Тарлов разбират и 

осъзнават болестта си, 

- как преживяват появата и развитието на болестта,  

- как живеят с нея.  

Резултатите от експеримента ще бъдат представени на II-я 

конгрес на тарловите пациенти в България. Убедени сме, че тази 

информация ще допринесе за популяризиране сред обществото на 
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проблемите на хората с това заболяване и ще подпомогне борбата ни 

за адекватно, своевременно и ефективно лечение и социално 

включване в обществото. 

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба да 

опишете съвсем накратко, само с няколко кратки 

изречения или максимум до една страница и половина – 

все едно, че обяснявате на някого, който няма никаква 

представа от вашето заболяване, какво представлява 

то.  

Моля пишете и изразете с Ваши думи това, което Вие чувствате. 

Пишете така, както Вие го разбирате. И не забравяйте, това не е 

литературен конкурс или изпит в Медицински университет. 

Благодарим Ви за отзивчивостта!“. 
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2. Кратко описание на рядкото заболяване 

„периневрални кисти на Тарлов“ 
 

 

За първи път Айсидор Макс Тарлов описва тези кисти през 1938 

г., когато прави аутопсии по време на проучванията си на Filum 

terminale в Монреалския неврологичен институт3. „Кистата на Тарлов 

е овално (мехурчесто) уголемяване на пространството на корена на 

гръбначния нерв, запълнено с гръбначно-мозъчната течност (ГМТ, 

ликвор). Тя е различна от другите менингеални кисти, като напр. 

дурална ектазия или менингеален дивертикул. Най-често кистите на 

Тарлов се срещат в основата на гръбначния стълб (сакрален дял), 

където наличието им може да предизвика костна ерозия и 

притискане на съседните корени на гръбначния нерв, което води до 

Синдрома на инвалидизираща сакрална радикулопатия“4. 

Според специалистите периневралните кисти на Тарлов са една 

от най-често срещаните форми на менингеална киста. „Данните за 

разпространението на менингеалните кисти, включително на 

кистите на Тарлов, сред общото население варират, но като цяло са 

около 5%... Кистите на Тарлов, особено тези, които са 

симптоматични, са по-често срещани при жените. Причината за това 

е неясна…“5. Илюстрацията по-долу показва някои от различните 

видове дурални менингеални кисти, включително периневриалната 

киста (киста на Тарлов)6. 

Кистите на Тарлов могат да бъдат една или повече и да бъдат 

разположени по целия гръбначен стълб. Причините за появата на 

тези кисти остава неясна засега. Знае се обаче, че при нарастване на 

кистата тя причинява увреждания на корени на нервите и много 

                                                             

3 Tarlov, I. M. (1938) Perineurial cysts of the spinal nerve roots. In: Arch Neurol Psychiatry 
(Chic), Vol. 40, pp. 1067-1074. 
4 Feigenbaum, F., J.-M. Voyadzis, F. C. Henderson. (2015) Chapter 115 – Tarlov Cysts. 
https://clinicalgate.com/tarlov-cysts/ 
5 Пак там.  
6 Пак там. 

https://clinicalgate.com/tarlov-cysts/
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често, при липса на адекватно лечение, може да инвалидизира 

човека с такава киста. 

За съжаление в България тези кисти са почти напълно непознати 

и много често, ако бъдат диагностицирани правилно, то 

предлаганото лечение е по-скоро увреждащо, отколкото 

подобряващо здравословното състояние на човека. 

 

 

 
Източник: Feigenbaum, F., J.-M. Voyadzis, F. C. Henderson. (2015) Chapter 115 – Tarlov 

Cysts. https://clinicalgate.com/tarlov-cysts/ 

 

По същество всяка киста е „разширение на обвивката на корена 

на гръбначния нерв, а отделните нервни влакна на този корен се 

намират в кухината на кистата или в самата й обвивка. При други 

подвидове на менингеалните кисти, като напр. менингеалните 

дивертикули и арахноидните кисти, липсват влакна на нервните 

корени“7. 

В контекста на съдържанието на биографичните микронаративи 

на хората с периневрални кисти на Тарлов, заслужава да се приведе 

още един, по-обширен цитат, от разработката на Фигенбаум: 

„Кистите на Тарлов могат да бъдат една или повече и може да се 

появят по цялото протежение на гръбначния стълб, където са 

разположени корени на нерви. Прогресивното разширяване на 

кистата може да предизвика значителна ерозия на костите и натиск 

                                                             

7 Пак там.  

https://clinicalgate.com/tarlov-cysts/
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върху съседните корени на гръбначния нерв, съответно 

предизвиквайки радикулопатии. Например киста на Тарлов в 

сакралния гръбначен канал, образувана на корена на нерва на S3, 

може да упражни симптоматичен натиск (курс.м.-Б.И.) на 

ипсилитералния корен на нерва на S2 над нея и на нервните корени 

на S4 или S5 под нея (фигурата по-горе). Киста на Тарлов също може 

да предизвика контралатерални симптоми, ако е 

достатъчно голяма (курс.м.-Б.И.), за да се разпростре пред 

средната линия и да притисне контралатерални нервни корени. 

Освен това влакната на корените на нерва, които се намират вътре в 

кистата на Тарлов, често изтъняват и се разпределят по вътрешната 

стена на кистата. Има съмнение, че тези изменения и разтягания на 

нервните влакна също причиняват симптоми (курс.м.-Б.И.)8“. 

 

 

 
  

                                                             

8 Пак там. 
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3. Дескриптивен анализ на биографичните 

микронаративи 
 

3.1. Някои основни социално-демографски 

характеристики на респондентите 

В провеждането на социалния експеримент взеха участие 21 

респонденти, хора с периневрални кисти на Тарлов от цялата страна. 

Това е изключително висок относителен дял на участници, като се 

има предвид, че година по-късно след провеждане на експеримента 

общия брой лица с това заболяване в страната е 1289. 

Данните от табл. 1 показват, че мнозинството респонденти са 

жени – 90,5%. Това разпределение по пол съответства на данните за 

епидемиологията на заболяването в световен мащаб. 

Мнозинството респонденти (20) са на средна, трудовоактивна 

възраст между 35 и 55 години и само една респондентка е в пенсионна 

възраст. Средната възраст на респондентите е малко над 40 години. 

По местоживеене хората с периневрални кисти на Тарлов се 

разпределят предимно в големите градове на страната. Само двама 

живеят на село и двама в по-малки градчета (Батак и Троян). Един 

респондент не е посочил своето местожителство. 

 

Табл. 1. Някои основни социално-демографски характеристики на 
респондентите 

№ по 
ред 

Инициали Пол Възраст Местоживеене 

1. А. Д. Ж 50 Варна 
2. Г. М. Ж 47 Стара Загора 
3. Г. Т. Ж 35 непосочено 
4. Д. Х. М 38 Пловдив 
5. Е. Д. Ж 55 с. Кипра, област, Варна 
6. Ж. Д. Ж 42 Добрич 
7. Ж. С. Ж 37 Пловдив 
8. И. Д. М 42 Смолян 
9. Й. Ф. Ж 46 Пловдив 

10. К. К. Ж 50 Батак 
11. К. С. Ж непосоч. Троян 

                                                             

9 По данни на председателката на Сдружение на Тарловите пациенти в България –  
Лечение без граници г-жа Моника Маринова. 
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12. М. Ж. Ж 37 Варна 
13. М. М. Ж 37 Стара Загора 
14. М. Р. Ж 44 София 
15. П. М. Ж 43 с. Мулдава, Асеновградско 
16. Р. И. Ж 39 Бургас 
17. Р. К. Ж 44 София 
18. Р. С. Ж 69 Стамболийски 
19 С. К. Ж 50 София 

20. Т. Д. Ж 46 непосочено 
21. Т. Ф. Ж 51 Пазарджик 

 

Средната възраст на респондентите и доминацията на единия пол е 

знак за сериозни социални проблеми при жените, свързани най-вече с 

изпълнението на техните традиционни семейни (майка, съпруга) и 

професионални роли. Тези проблеми оказват твърде сериозно негативно 

влияние върху начина и качеството на живот, в т.ч. качеството на живот, 

свързано със здравето, на жените с тарлови кисти.  

Същото може да се каже и за мъжете, с присъщите за тях социални 

роли (например баща, съпруг и др.), но много по-рядко. 
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3.2. Началото на болестта или болестта като illness 

и disease 

Началото на болестта е свързано със симптоми, които „атакуват“ 

чувствата и емоциите на човека. Това е период, в който липсва знание 

за болестта, а страданието, несигурността и неяснотата доминират в 

живота на човека. Симптомите са факт, но диагнозата остава неясна, 

болестта остава неназована и се превръща в тайнствен инквизитор.  

Болестта започва, както всяка друга болест, като illness и нерядко 

пътят до диагнозата, до disease10, и до адекватно лечение може да се 

окаже много дълъг и труден. Парадигмата на съвременната 

медицина Evidence Based Medicine (EBM)11 застъпва два основни 

елемента на неувреда или безопасност и на ефективност. Болестта 

като disease е централна категория в рамките на тази парадигма. 

Преживяванията на хората с периневрални кисти на Тарлов са 

свързани със страдание, неизвестност, неяснота и страх от бъдещето:  

 

„С всеки изминал ден се влошаваш. Появяват се 
симптоми, за които нямаш обяснение. Задаваш си 
въпроси, на които нямаш отговор. Денят ти започва 
с болка и страхове и така завършва“. (М.М., 37 г., 
жена) 

„… силните болки, които имах в продължение на един 
месец…“ (А. Д., 50 г., жена) 

„… болки по цялото тяло, които се изразяват в 
слабост в краката, изтръпване, мускулни болки, 
болки в главата, врата, таза, сухожилията…“. (Р. С., 
69 г., жена) 

„… тежко здравословно бедствие, което ме сполетя 
незнайно откъде… Болестта ме беше сполетяла още 
преди 10 години, но аз не знаех, че всичко, което ми се 
случва, е от нея. Отначало пристъпите бяха 

                                                             

10 За разликата между illness и disease виж: Ивков, Б. (2014) Конфликт на 
интерпретациите в отношенията лекар-пациент. Социологически и етически 
импликации. В: Маринова, Е., С. Попова (ред.) Европейските етически стандарти и 
българската медицина. Сборник статии. София, БЛС, сс. 354-360. 
11 Васева-Дикова, Ю. (2019) „Златен стандарт” при съвременните медицински теории и 
практики. Сборник: Некласическа наука и некласически логики. Философско-
методологически анализ и оценки. Парадигма, сс. 167-186 
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епизодични и по-кратки. С напредването на времето 
и болестта ми напредна с него.“. (Р. Ж., 69 г., жена) 

„… болки в гърба и кръста, проблеми с уринирането, 
изтръпване на крайници…“ (И. Д., 42 г., жена) 

„… Чувствах слабост в краката, силна болка в 
седнало, право и легнало положение. Схващаха ми се 
краката, силна болка при каквото и да е било 
движение, чувствах вътрешна топлина, която 
изгаряше тялото ми вътрешно, все едно изригваше 
вулкан. Външно замръзвах, а вътрешно горях –  болеше 
ме всеки мускул, всяка част от тялото. Впоследствие 
получих и пареза на долни крайници…“. (М. М., 37 г., 
жена)  

 

Първите симптоми са свързани с появата на болки. Болки –  
„болки по цялото тяло“, „болки в гърба и кръста“, „силна болка в 
седнало, право и легнало положение“ и др. Това са болки, които 
пораждат сериозни притеснения в хората, а страхът от това, какво се 
случва, защо се случва, на фона на липсващите отговори, разклаща 
сериозно психиката на човека и поставя пред него твърде тежки и 
сериозни екзистенциални въпроси, на които той, в ранните етапи на 
болестта, няма отговор. Появява се съвсем реална заплаха от 
инвалидизация – нещо, което до вчера е било немислимо. 
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3.3. Промени в жизнения свят и социалните светове 

на хората с периневрални кисти на Тарлов 

С появата и нахлуването на болестта в живота на човека, неговите 

преживявания се формират и от промени в жизнения му свят, а 

някои социални светове биват затваряни – понякога завинаги – от 

болката. Това, което до вчера е било безрефлексивна даденост, което 

се е извършвало без планиране и едва ли не инстинктивно, след 

появата на болестта се налага да бъде интерпретирано в контекста на 

новите, ограничени от болката, възможности за действие. В света на 

човека нахлува непознатият досега опит „Аз не мога“, който внася 

хаос в ежедневието и започва безогледно да налага свои собствени 

правила и норми. 

 

„Трудно се живее с болестта, тъй като според мен 
засяга изцяло двигателната способност на 
човешкото тяло. Болките са движещи се, парещи, 
схващащи“. (Г. Т., 35 г., жена) 

„Това заболяване е много коварно – придружено с 
болки по цялото тяло, които се изразяват в слабост 
в краката, изтръпване, мускулни болки, болки в 
главата, врата, таза, сухожилията. А в същото 
време лекарите не признават, че има такова 
заболяване“. (Р. С., 69, жена) 

„Това заболяване води след себе си изключително 
много ограничения в социалния и професионалния път 
– невъзможността да отидеш на театрална 
постановка, защото ти е трудно да седиш дълго 
време, е само едно „малко“ неудобство; невъзможност 
да се справиш с домашните задължения“. (Г. М., 47 г., 
жена) 

„Тези болки с времето се засилваха и доведоха до липса 
на сила до степен да не мога да си отворя бутилка 
минерална вода и да се затруднявам да превключвам 
скорости на кола, а ръцете ми при вдигане нагоре 
изтръпваха и отмаляваха почти веднага и едва си 
миех косата, не можех да държа книга, по телефон 
говорех само със слушалки, тъй като не можех да 
задържа ръка до ухото си повече от няколко секунди, 
изпусках предмети, правех бели (защото например 
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забравях, че не мога да извадя тава с една ръка от 
фурната) и бях на път към инвалидизация“. (Т. Ф., 51 
г., жена) 

 

Болките замъгляват, дори затварят жизнените светове на хората 

с периневрални кисти на Тарлов. Всичко, всеки детайл от 

ежедневието, налага интерпретации и то интерпретации, свързани с 

и правени през и в контекста на актуалното състояние на болковите 

синдроми. Появяват се функционалните ограничения и дефицити, 

което от своя страна води до „изключително много ограничения в 

социалния и професионалния път“. Болката става господар на 

жизнения свят на човека. „Тя не беше като някой 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“12.  

 

  

                                                             

12 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 51. 
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3.4. Безразличие, незнание и отхвърляне 

Първите срещи на хората с периневрални кисти на Тарлов с 

лекарите, медицината и здравеопазването са източник на 

разочарование и засилване на неизвестността и неопределеността, 

източник на сблъсък с безразличието на лекарите и пораждане на 

чувство за отхвърленост, за непотребност. Липсващото знание в 

българската медицина и нейните овластени представители е много 

силен източник на фрустрация.  

 

„Ходиш по прегледи в България и от страна на 
българските лекари нямаш разбиране, а това те 
срива още повече. Казваш си симптомите и те ти 
казват, че имаш психически проблем и че си 
въобразяваш. Просто не ти вярват, което те срива 
още повече. Болестта е много непредвидима... днес си 
сравнително добре, а утре не можеш да се мръднеш от 
болка. Въпреки болките чуваш как кистите не са 
проблем, защото нямали симптоми, което не е така 
според мен“. (М. М., 37 г., жена) 

„В началото не се заинтересувах от болестта, 
защото по мнение на неврохирург, не са те причина за 
силните болки, които имах в продължение на един 
месец“. (А. Д., 50 г., жена) 

 

Липсата на информация, незнанието на лекарите, 

неглижирането на симптомите и разказите на пациентите водят до 

заблуда и загуба на ценно време, а понякога и до вредни 

манипулации и лечение.  

 

„Трима лекари в България, които попитах какво 
представляват тези кисти, ми отговориха, че това 
са псевдокисти и са безсимптомни, да не им обръщам 
внимание. Трима лекари в чужбина, с които се 
консултирах, смятат точно обратното“ (Т. Ф., 51 г., 
жена) 

„В България информация липсва, а от неврохирурзите 
една малка част са склонни да приемат кистите 
като симптоматични“. (С. К., 50 г., жена) 
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„В началото да приемеш тази диагноза в България не 
е трудно, и затова много помагат нашите лекари, 
защото те го неглижират и втълпяват на пациента 
едва ли не, че си се разболял от грип и не е толкова 
страшно“. (М. Ж., 37 г., жена) 

 

Странно е, че поведението на мнозинството от българските 

лекари няма почти нищо общо с това, препоръчвано от Д. Групман: 

„Ослър по същество казва, че ако слушаш пациента си, той ти 

разказва диагнозата си..., специализираната технология, с която 

разполагаме днес, е жизненоважна в грижите за пациента. Но аз 

смятам, че тази технология също така ни отвлича от историята на 

пациента... А щом се отстраниш от историята на пациента, ти повече 

не си наистина лекар“13. „Робуването“ на медицински стереотипи – в 

случая: периневралните кисти на Тарлов са асимптоматични – също 

е отдалечаване от историята на пациента. Всичко това води до 

„затлачване“ на диагностичния и лечебния процеси. 

 

„… докторите продължаваха да ми втълпяват, че си 
въобразявам, че ме боли. Заради топлината се 
опитаха да ме убедят, че влизам в критическа ... Имах 
чувството, че се боря с вятърни мелници“. (М. М., 37 г. 
жена)  

„… в последните 3-4 години ходих при невролози, 
неврохирурзи и ортопед – получих около десетина 
диагнози, които поставяха и сами или един на друг си 
отхвърляха – множествена склероза, фибромиалгия, 
шипове, разместени вратни прешлени, дискова 
херния, доброкачествени образувания в мозъка и ЦНС, 
полиневропатия, предменопауза, стрес и бърн аут 
(бягство в болестта) и др. Част от консултациите 
завършваха само с рецепта антидепресанти + гинко 
билоба“. (Т. Ф., 51 г., жена) 

„Лошото е, че съвсем случайно разбираме за тези 
кисти, причина е или незнанието на докторите за 
тях, или отричането им. Аз лично когато питах за 
тях всички ми казваха, че са без значение. Реално 

                                                             

13 Групман, Дж. (2008) Как мислят лекарите. ИК „Изток-Запад“, София, с. 23. 
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диагнозата си я поставих аз, интернетът и групата 
във фейсбук, това е просто абсурдно, но факт!“. (Д. Х., 
38 г., мъж) 

„Лекарят ме извика и обясни, че имам такива кисти, 
но не бива да се притеснявам, защото те са 
асимптоматични и проблемът ми вероятно е друг“. 
(Г. М., 47 г., жена)  

 

В стремежа си да бъдат емоционално неутрални14, лекарите често 

демонстрират безразличие и незаинтересованост към съдбата на 

пациентите си и оставят твърде негативни усещания в тях. 

 

„Никой обаче не си направи труда да разбере 
истинската причина за всичко това, тъй като не е на 
неговият гръб!“. (Р. С., 69 г., жена)  

„Заболяването се неглижира в България. Всички 
лекари, при които бях ходила, ми обясняваха, че имам 
психически проблем и че кистите са 
асимптоматични“. (Ж. С., 37 г., жена) 

„Притесненията са ми породени от това, че самото 
заболяване се неглижира в България, не се разчита 
като такова и че е водено за асимптоматично“. (Г. Т., 
35 г., жена) 

Най-лошото, поне за мен самата е, че не съм сигурна 
в дадена диагноза: различни лекари – различни 
диагнози, а питайки за периневралните кисти на 
Тарлов, досега съм получила единствено отговори, 
отричащи сложността на заболяването, казвайки 
ми, че ако желая да бъдат отстранени, не е проблем, 
понеже не представляват нищо друго, освен лек 
козметичен, едва ли не, дефект. (Ж. Д., 42 г., жена) 

 

От приведените примери става ясно и нещо друго. В процеса на 

търсене на диагноза, адекватно лечение и подобряване на 

здравословното състояние, хората с периневрални кисти на Тарлов се 

                                                             

14 „Предполага се, че лекарят трябва да бъде емоционално неутрален и безпристрастен 
към всеки – казва Хол, - а ние знаем, че това не е вярно“. Групман, Дж. (2008) Как 
мислят лекарите. ИК „Изток-Запад“, София, с. 25. 
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сблъскват с един странен, твърде неприятен и труден за 

психологическо преодоляване за тях феномен. Става дума за 

огромната дистанция между реални пациентски преживявания и 

неистинната, подвеждащата медицинската „действителност“, 

предлагана на хората от лекарите, в основата на която е тяхното 

незнание и медицински стереотипи, които от своя страна имат своите 

корени в лекарското образование и организацията на 

здравеопазването в България, основано изцяло на пазарни 

принципи. С други думи, факт е едно силно отдалечаване между 

болестта като illness и като disease. Тази пропаст рефлектира изцяло 

върху здравето и силното влошаване на качеството на живот на 

хората с периневрални кисти на Тарлов. 
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3.5. Траектория на страданието и болката 

Траекторията (Trajectory, Verlaufskurven) или траекторията на 

страданието. Това е една от най-важните структури на 

биографичните процеси в биографичната социология на Фриц 

Шютце. Тя е свързана с „овладяването” на житейската ситуация на 

индивида от външни, независещи от собствения му 

контрол обстоятелства и събития. Външно 

детерминираното и независещо от волята на индивида протичане на 

биографичните събития съответства на принципа на 

преживяванията. Тук се говори за биографични ситуации, в които 

индивидът е подложен на много силно влияние на външни сили, 

които не зависят от неговата интенция, от неговите намерения, воля 

и т.н. и които водят до прогресивно свиване на възможностите му за 

свободно действие. Това са биографични ситуации, в които се 

разгръща дестабилизация на цялостната биография, аномия и хаос в 

живота. Това са процеси на страдание15. Именно болестта, в 

конкретния случай периневралните кисти на Тарлов, са точно тези 

„външни сили“, независимо, че събитията се разиграват вътре в 

тялото на индивида, които ограничават възможностите му за 

действие и предизвикват „дестабилизация на цялостната биография, 

аномия и хаос в живота“. Тези „външни сили“ се проявяват в и чрез 

болката, която овладява тялото на човека и предизвиква страдание. 

Схематично траекторията може да се изрази по следния начин: 

● Форма на преживявания, в която индивидът е подложен на 

влияния от външни, независещи от него и от волята му обстоятелства 

и ситуации, които оказват силно влияние върху биографията му; 

                                                             

15 Виж: Ивков, Б. (2010) Социален контекст на видимата инвалидност. Издателство 
„Омда“, София. Виж също така: Reiman, G., F. Schütze (1992) „Trajektoria” jako 
podstawowa koncepcja teoreticzna w analizach cierpenia i bezładnych procesów społecznych. 
W: Kultura i społeczenswto, rok XXXVI, nr 2, s. 89-109 // Schütze, F. (1997) Trajektorie 
cierpenia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. W: Studia socjologiczne, № 
1(144)., s.11-56 // Rokuszewska-Pawełek, A. (2002) Chaos i przymus. Trajektorie wojenne 
Polaków – analiza biograficzna. Wyd-wo UT, Lódz, s. 44. // Helling, I. K. (1990) Metoda badań 
biograficznych. W: J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii. 
Warszawa, PWN, s.13-37 
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● Това влияние обикновено блокира неговите възможности за 

контрол и индивидът губи ориентация; налага се да изработва нови 

(често неуспешни) модели на действие; 

● Траекторията е процес на страдание. 

Тук не е необходимо да се представя по-подробно концепцията 

за траектория на страданието, независимо, че е основна структура на 

биографичните процеси при хората с периневрални кисти на 

Тарлов16. По-важно е да се проследи и анализира този процес. 

Болестта периневрални кисти на Тарлов връхлита човека 

неочаквано, без никаква видима причина. И първият и постоянен 

неин симптом е болката, която с времето се хронифицира. Именно 

болката е онова усещане и преживяване, което поставя човекът в 

„рамките“ на траектория на страданието. 

 

„Болестта те връхлетява изведнъж…“ (К. С., жена) 

„… тежко здравословно бедствие, което ме сполетя 
незнайно откъде…“ (Р. С., 69 г., жена) 

 

С първите симптоми започва и натрупването на т.нар. 

траекториален потенциал. В някои случаи това става бавно, а в други 

– рязко и внезапно.  

 

„Отначало пристъпите бяха епизодични и по-кратки. 
С напредването на времето и болестта ми напредва с 
него“. (Р. С., 69 г., жена) 

„То обаче е прогресивно, макар и с различни темпове 
при отделните случаи. При много пациенти болките 
са постоянни и силни, лично аз имах чувството, че в 
гръбнака ми е поставено чуждо тяло с размери на 
топка за тенис на корт“. (И. Д., 42 г., мъж) 

„След като разбрах, че заболяването се неглижира и 
осъзнавайки за какво всъщност става дума, изпаднах 
в страх, стрес и депресия от безизходицата, в която 
се озовах“. (С. К., 50 г., жена) 

                                                             

16 Това е направено на друго място. Виж: Ивков, Б. (2010) Социален контекст на видимата 
инвалидност. Издателство „Омда“, София. 
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Именно болката е – първоначално – симптомът, благодарение на 

който хората с периневрални кисти на Тарлов поемат по пътя на 

траектория на страданието. Болката е тази, която започва да 

заличава жизнения свят на човека и започва временно или трайно да 

затваря социалните му светове. 

 

„Но, когато теб те боли и изгаря тялото ти, ти 
знаеш и усещаш, че имаш сериозен проблем. И не може 
да няма, щом не можеш да извършваш елементарни 
движения, защото болката не ти дава да се смееш, да 
мръднеш, да вървиш, защото те боли… Спираш да 
излизаш и да се срещаш с приятели… Нямаш 
физическата възможност да работиш и да живееш 
пълноценно живота си. Не можеш дори да извършваш 
домашните си задължения, и това те кара да се 
чувстваш на дъното, като едно нищожество, което 
трябва да бъде зависимо от близките си“. (М. Ж., 37 г., 
жена) 

 

Или, както казва М. Търнстром17 в „Хроники на болката“: „Няма 

какво да се дешифрира – езикът на болката се разтваря в страдание“. 

Първите симптоми при периневралните кисти на Тарлов са 

свързани с поява на болка. Когато болката не изчезва, след като е 

изпълнила своята сигнална функция, от симптом тя се превръща в 

„патологичното състояние на хроничната болест“18. Именно този 

процес на трансформация на хроничната физическа болка много 

често се отрича от съвременната медицина поне в България. 

 

„В началото просто се лекувах, с каквото ми кажат, 
подложих се на операция за дискова херния и смятах, 
че всичко ще е наред след постоперативния период, 
както ме уверяваха лекарите. До момента, в който 
болките продължиха и се влошиха (вече две години от 
операцията) и след много консултации, изследвания и 
терапии нямам никакво подобрение, нито диагноза, 

                                                             

17 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 96. 
18 Пак там, с. 12. 
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преживявам просто ден за ден и не се надявам на 
нищо“. (М. Р., 44 г., жена) 

„Задавах си въпроси, на които нямах отговор. Ще мога 
ли отново да ходя, ще спре ли някога да ме боли…“. (Ж. 
С., 37 г., жена) 

„Животът с кисти на Тарлов е всекидневна, 24-часова 
борба с болката, която не мога да сравня с никоя 
друга“. (С. К., 50 г., жена) 

„Да се живее с нея е трудно. Това е непрестанна 
болка…“. (И. Ф., 46 г., жена) 

 

„Когато болката премине граници, тя става медицина...“19, казва 

М. Търнстром. Бих добавил: медицина и здравеопазване, а 

последните две за хората с периневрални кисти на Тарлов в България 

почти отсъстват. Това отсъствие се превръща в обстоятелство, което 

много силно подкрепя траекторията на страданието.  

 

„Ходиш по прегледи в България и от страна на 
българските лекари нямаш разбиране, а това те 
срива още повече. Казваш си симптомите и те ти 
казват че имаш психически проблем и че си 
въобразяваш“. (М. М., 37 г., жена) 

„Трима лекари в България, които попитах какво 
представляват тези кисти, ми отговориха, че това 
са псевдокисти и са безсимптомни, да не им обръщам 
внимание. Трима лекари в чужбина, с които се 
консултирах,  смятат точно обратното“. (Т. Ф., 51 г., 
жена) 

„Обходих редица „светила“, но за съжаление много от 
тях не са чували за тези кисти, а други изцяло ги 
отричат като симптоматични.  Трети просто 
изпробват някакъв метод, тъй като реално 
лечението се оказва само оперативно“. (С. К., 50 г., 
жена) 

                                                             

19 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 96. 



28 
 

„Появата, ако изобщо се разбере за нея, се преживява 
индивидуално от всеки, но със сигурност трудно. 
Информация няма, докторите ги отричат, хората 
реално са в заблуда, защото не знаят реалното си 
състояние“. (Д. Х., 38 г., мъж) 

„Заболяването се неглижира в България. Всички 
лекари, при които бях ходила, ми обясняваха, че имам 
психически проблем и че кистите са 
асимптоматични“. (Ж. С., 37 г., жена) 

„Притесненията ми са породени от това, че самото 
заболяване се неглижира в България, не се разчита 
като такова и че е водено за асимптоматично“. (Г. Т., 
35 г., жена) 

 

Още преди повече от 2300 години Аристотел в своята 

„Никомахова етика“ е написал: „Болката потиска и унищожава 

самото естество на страдащия човек“20. Тялото се превръща от 

послушен и подчиняващ се „инструмент“ в нещо чуждо, в постоянен 

мъчител. Тялото вече не е източник на наслада и удоволствие, а на 

мъчение и страдание. 

 

„С всеки изминал ден се влошаваш. Появяват се 
симптоми, за които нямаш обяснение. Задаваш си 
въпроси, на които нямаш отговор. Денят ти започва 
с болка и страхове и така завършва“. (М. М., 37 г., 
жена) 

„… поява на симптоми като болки в гърба и кръста, 
проблеми с уринирането, изтръпване на крайници…“. 
(И. Д., 42 г., мъж) 

„След като разбрах, че заболяването се неглижира и 
осъзнавайки за какво всъщност става дума, изпаднах 
в страх, стрес и депресия от безизходицата, в която 
се озовах“. (С. К., 50 г., жена) 

                                                             

20 Aristotle (1998) The Nicomachean Ethics. William D. Ross, transl. Oxford University Press, 
New York, p. 76. Цитат по: Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, 
мистерии, молитви, дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за 
страданието. ИК „Изток-Запад“, София, с. 77. Посочвам Оксфордското издание на 
Никомаховата етика на Аристотел, защото на него се позовава М. Търнсром и в 
българското й издание от 1993 г. не можах да открия подобен текст.  
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„Трудно се живее с постоянна болка… Вървиш по ръба 
на една пропаст и не знаеш в кой момент ще се 
подхлъзнеш и ще се окажеш в пълен мрак“. (М. Ж., 37 г., 
жена) 

„Живея със страх кога ще ме хване болката. 
Обикновено рано сутрин между 4 и 6 ч. Болката е 
неописуема до петата на левия крак и ляв малък таз. 
Мести се и в дясно. Не мога да стоя дълго време права“. 
(Е. Д., 55 г., жена) 

 

Струва ми се, че М. Търнстром е много права, когато твърди, че: 

„Хроничната болка не се характеризира с продължителността си, а с 

невъзможността на тялото да възстанови нормалното си 

функциониране“21. Нещо повече, хроничната болка с времето се 

превръща в хронично заболяване. Факт, на който в България не се 

обръща внимание и не се признава. „Болката отнема личния свят на 

страдащите и ги оставя на върха на вълшебната планина на самотата 

и отчаянието. Първата стъпка надолу по склона е да разберем, че 

хроничната болка е болест“22. И това разбиране трябва да настъпи не 

само при хората с хронична болка, независимо какъв е нейният 

източник, но и сред лекарите. Само тогава може да се очаква по-

адекватно лечение и на източника, и на самата хронична болка.  

Накрая трябва да спомена и още нещо важно, което се вижда и 

усеща в биографичните микронаративи на почти всички 

респонденти. Илейн Скари пише в книгата си „Тялото в болка“, че „на 

болката напълно й липсва т.нар. обективна корелация – определен 

обект от външния свят, с който да оприличим и свържем вътрешното 

си състояние. Ние все имаме „чувства към някого или нещо, тая 

любов е от х, този страх е от у..., но физическата болка – за разлика 

                                                             

21 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 13. 
22 Пак там, с. 17. 
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от всяко друго съзнателно състояние – няма относително 

съдържание. Тя не е от или към каквото и да било“23. 

За Илейн Скари съществува също така огромно различие, цяла 

пропаст, между моята болка и болката на другия, твоята болка. 

За нея това е „онтологически разрив“, който е даденост. И това 

много лесно може да се види в биографичните микронаративи, 

когато респондентите споделят неразбирането и 

незаинтересоваността на лекарите или недоверието и неразбирането 

на близките си към техните страдания.  

 

„Бях обвинявана, че си въобразявам несъществуващи 
болки. Изпращана бях на психолог, психиатър и 
невролог. Никой обаче не си направи труда да разбере 
истинската причина за всичко това, тъй като не е на 
неговият гръб!“ (Р. С., 69 г., жена) 

„Много се разстроих, когато моя близка роднина ми 
каза уж на шега, че според нея страдам от Синдрома 
на Мюнхаузен – да се правиш на болен, за да 
привличаш хорското внимание – докато аз всъщност 
се опитвам да правя точно обратното – преструвам 
се на здрава…“. (Т. Ф., 51 г., жена) 

 

За разлика от И. Скари, норвежкият философ Арне Ю. Ветлесон 

приема, че „видимата физическа болка или по-точно казано, 

видимото изпитване на болка от друг човек „спонтанно се превръща 

в разбираемо за мен, аз зная какво изпитва той по силата на 

собствения опит, който аз по естествен начин приписвам на другия в 

аналогична ситуация. Разривът, който според мнението на Скари, е 

изначален и онтологически, в моите представи не е такъв. Смятам, че 

той изисква обяснения, доколкото възниква и започва да доминира 

при определени обстоятелства. Фактът, че такива обстоятелства 

присъстват в много ситуации, че те се възпроизвеждат отново и 

отново, признавам без никакви уговорки… 

                                                             

23 Пак там, с. 27. Виж също: Scarry, E. (1985) The Body in Pain. Oxford University Press, New 
York, p. 5 // Scarry, E. (2019) Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu 
cierpenia. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, s. 13. 



31 
 

Защо ние, както твърдя, сме така разбираеми, бих казал – така 

прозрачни един за друг, когато става дума за способността ни да 

изпитваме болка? Може би защото физическата болка неизбежно 

насочва вниманието към тялото, а ние смятаме, че нашата телесна 

природа е еднаква, че именно тя преди всичко обединява хората? 

Такава е медицинската и естественонаучната концепция за 

човека като същество от плът и кръв, такъв е и здравомислещият 

възглед за тялото. По своите функции, също както и по способността 

да се изпитва болка, човешкото тяло е единно, в този смисъл че то е 

еднакво при всички хора, с някои вариации в зависимост от пола и 

възрастта“24. 

Приведох този обширен цитат от книгата на А. Ветлесон, за да 

покажа по-цялостно една по-различна гледна точка и един по-

различен подход към болката в отношенията Аз – Друг. Базирайки се 

на собствения си опит, както и на това, което виждам и разбирам от 

смислите и значенията, вградени в биографичните микронаративи 

на хората с периневрални кисти на Тарлов, смятам, че в 

действителност и двете тенденции, двата възгледа могат да се 

приемат за валидни, но за различни ситуации. Струва ми се, че това, 

което пише Ветлесен, е вярно, когато става дума за проява на 

съчувствие, състрадание, емпатия към страданието на Другия, 

породено от физическа болка. Становището на И. Скари е валидно по 

принцип по отношение на субективното преживяване на физическа 

болка и е доминиращо, защото двама души, макар и с една и съща по 

сила и интензивност, локализация и причина за пораждане на 

болката, никога не могат докрай да почувстват и да преживеят 

болката на другия така, както той я преживява. Независимо, че и 

двамата могат да знаят за каква физическа болка става дума в даден 

конкретен случай. Лично аз съм склонен да приема за по-

доминантно становището на И. Скари, дори само поради това, че 

човек никога не изпитва и не преживява само и единствено с и чрез 

тялото си хроничната физическа болка. Това се случва и с и чрез 

                                                             

24 Ветлесен, А. Ю. (2010) Философия боли. Перевод с норвежского Е. Воробьёвой. Изд. 
„Прогресс-Традиция“, Москва, с. 37-38. 
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неговата психика, духовност и интелект. И ако телата ни са в някаква 

степен еднакви25, то това в по-голяма степен се отнася и за нашата 

психика. Проблемът душа – тяло е централен проблем във 

философията. Връзката между тялото и душата е централен за хората 

с тарлови кисти. Болката като симптом, синдром е реално протичащ 

процес, а не фантазна представа за болка. Важно е да се осъзнае 

единството между душа и тяло, а не тяхното парцелиране. Какъвто и 

опит да имаме с болката, колкото и еднакъв да е нейният източник, 

колкото и еднаква да е нейната сила и локализация, онтологическият 

разрив, за който говори Скари, винаги е и ще е факт. И това е така, 

първо, в зависимост от социалния контекст на ситуацията, и второ, в 

зависимост от пълния набор био-социални личностни 

характеристики на влизащите в определени социални интеракции 

субекти.  

В заключение към тази точка ще приведа един цитат от книгата 

на Хана Аренд „Човешката кондиция“, който като че ли обобщава 

почти всичко казано по-горе за траекторията на страданието и 

болката: „… най-интензивното от познатите ни чувства, способно да 

заглуши всички други преживявания – именно усещането на силна 

физическа болка, е едновременно най-личното и най-трудното за 

споделяне. То вероятно не е единственото преживяване, което не 

успяваме да формираме така, че да може да се появи в публичната 

сфера, но фактически ни отнема чувствителността към 

действителността до такава степен, че можем да забравим за нея по-

бързо и по-лесно, отколкото за каквото и да било друго“26. 

  

                                                             

25 Медицинската наука обучава студентите по обща анатомия. Всеки един медик знае, че 
при всеки човек може да има специфики и различия. В медицината се измерва праг на 
болка, но той се обвързва със субективни усещания. По този начин ние чисто 
медицински сме различни, не сме еднакви. 
26 Arendt, H. (2000) Kondycja ludzka. Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa, s. 57.  
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3.6. Биографично разрушаване 

Успоредно с навлизане в траектория на страданието и 

преживяването на хронична физическа болка, хората с 

периневрални кисти на Тарлов започват да преживяват – неосъзнато 

или осъзнато – и т. нар. биографично разрушаване. Какво 

представлява то? Тук ще представя съвсем накратко концепцията на 

биографично разрушаване, създадена в началото на 80-те години на 

ХХ век от Майкъл Бъри. 

Основна теоретична предпоставка за анализите на М. Бъри е 

концепцията на Антъни Гидънс за критичната ситуация27 (critical 

situation). Гидънс поставя акцент върху това, че „ние можем да 

научим много за ежедневните ситуации в обичайните среди от 

анализа на обстоятелствата, в които тези среди са радикално 

разрушени”28. Според мен, като се позовавам на М. Бъри, Гидънс има 

предвид разрушаването на социалната тъкан, предизвикано от тези 

критични ситуации. И ето тук трябва да приведа един по-широк 

цитат от М. Бъри: „Твърдя, че болестта и особено хроничната болест, 

е точно такъв вид преживяване, при което структурите на 

ежедневния живот и формите на познания, които ги подкрепят, са 

разрушени“. (Това е т.нар. от мен разрушаване на жизнения свят на 

човека, разбиран като „всичко, заобикалящо човека по безвъпросен 

начин, сиреч, като непораждащо съмнения за своето предметно 

съществуване в природната и социална реалност“. Под „жизнен свят 

на човека“ се разбира най-общо светът, в който битува съвременният 

цивилизован човек29). По-нататък Бъри казва: „Хроничната болест 

включва опознаването на световете на болката и страданието, 

възможно дори и на смъртта, които обикновено се разглеждат само 

като далечни възможности или тежко положение на другите. В 

допълнение, това носи на индивидите, техните семейства и по-

широките социални мрежи среща лице в лице с характера на техните 

                                                             

27 Виж: Giddens, A. (1979), Central Problems in Social Theory, Macmillan, London. 
28 Пак там, с. 123. 
29 Стефанов, А. (2017) Жизнен свят. В: Науката и жизненият свят. Сборник в чест на 
60-годишнината на проф. Сергей Герджиков., София: Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“, с. 196-197. 
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отношения в абсолютна форма, разрушавайки нормалните правила 

на взаимност и взаимна поддръжка. Тук растящата зависимост, 

включена в хроничната болест, е главният проблем. По-нататък, 

очакванията и плановете, които индивидите имат за бъдещето, 

трябва да се ревизират. Така аз поддържам схващането, че 

развитието на хронично заболяване от рода на ревматоидния 

артрит (или на периневралните кисти на Тарлов – б.м.-Б.И.) най-

добре се оценява като „критична ситуация”, форма на 

биографично разрушаване, не само като начин да се 

опише това, какво се случва, но и да се осигури по-

експлицитен аналитичен фокус” (к.м.-Б.И.)30. 

Според М. Бъри (1982; 1997) съществуват три проблемни, 

приемащи формата на различни социални бариери ситуации, които 

възникват пред хората при появата на „хронична болест и 

инвалидност”: 

● „Биографично разрушаване”, или „ … разрушаване на 

изградените ежедневни предположения и поведения; нарушаване 

границите на здравия смисъл. Това, „какво следва оттук насетне”, 

усложнява сцената и включва вниманието към физическите 

състояния, необичайно пренесени в съзнанието и решенията за 

търсене на помощ”31. 

 

„С всеки изминал ден се влошаваш. Появяват се 
симптоми, за които нямаш обяснение. Задаваш си 
въпроси, на които нямаш отговор. Денят ти започва 
с болка и страхове и така завършва… Последните два 
месеца бях основно на морфин и дори и той не ми 
помагаше. Стигаш до състояние, в което основно 
плачеш, викаш и никой не те чува. Изолирах се от 
всички. Не исках да ме питат как съм. Не исках да 
призная, че съм безпомощна. Аз бях зависима... не 
можех да се грижа за себе си и за дъщеря ми“. (М. М., 37 
г., жена)  

                                                             

30 Bury, Michael (1982) Chronić illness as biographical disruption. In: Sociology of Health and Illness, 
Vol. 4 (2) July, pp.167-182, с. 169. 
31 Пак там, с. 169. 
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„Болката и слабостта в краката ми ме принудиха да 
лежа по цял ден на легло. Всяка крачка, която се 
опитвах да направя, ми причиняваше жестока болка“. 
(Ж. С., 37 г., жена) 

„Няма заболяване, което да е хубаво, но при хората с 
тарлови кисти животът се преобръща на 360 
градуса. Това е заболяване с множество симптоми, 
които нарушават качеството на живот. Пият се 
лекарства с шепи и пак няма облекчение. Има 
моменти, в които се чувствам все едно през тялото 
ми е минал танк и бих предпочела да съм мъртва, 
отколкото да агонизирам!“ (К. К., 50 г., жена) 

„Променя се животът, ежедневните неща вече 
придобиват друг характер и не са просто даденост. 
Хобитата, които обичаш, вече трудно или изобщо не 
можеш да правиш“. (Д. Х., 38 г., мъж) 

 

Във всички биографични микронаративи на хората с 

периневрални кисти личи голямото страдание при появата на 

заболяването, защото то е свързано с много болки, неяснота, 

несигурност и неопределеност. За това допринася в голяма степен 

непознаването на рядката болест – и като същност, и като 

симптоматика, и като възможности за лечение. Основно вниманието 

е приковано към и в тялото, то е свързано с тялото, с телесността, 

която се изплъзва от контрол и внася безредие в живота, поставя под 

съмнение личната идентичност на човека. Скрива бъдещето и остава 

само сега и болката. 

● „… съществуват по-дълбоки разрушения в обяснителните 

системи, обикновено използвани от хората, такива, че 

фундаменталното преразглеждане на предишната биография на 

човека и концепцията за себе си са включени”32. 

Настъпва осъзнаване на социалните измерения на страданието, 

което осъзнаване винаги е свързано със сериозни трудности да се 

приемат промените и съпътстващите ги загуби – на идентичност, на 

себеуважение, на социални позиции. Миналото, когато тялото е 

                                                             

32 Пак там, с. 169. 
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здраво и функционира ненатрапливо и безотказно, изведнъж се 

превръща в недостижима реалност, в непостижима мечта. След 

появата на болестта всичко, което е изпълвало жизнения свят на 

човека, вече се превръща в предмет на интерпретации на фона на 

една тотализирана неопределеност и несигурност. 

 

„Работя от къщи, затова нямам проблеми с 
работата, но дългото ходене пеша ми е невъзможно. 
Преди симптомите бях активна планинарка. При 
продължително седене се налага да си слагам 
компреси. Свикнах да се пазя, да не правя резки 
движения в кръста, да не се претоварвам физически и 
да легна при усилване на болката. Това ме спасява и 
ми дава възможност да се поддържам 
работоспособна, въпреки че не мога нито да ходя 
дълго, нито да извършвам продължителна физическа 
работа“. (Р. К., 44 г., жена) 

„Това заболяване води след себе си изключително 
много ограничения в социалния и професионалния път 
– невъзможността да отидеш на театрална 
постановка, защото ти е трудно да седиш дълго 
време, е само едно „малко“ неудобство; невъзможност 
да се справиш с домашните задължения…“ (Г. М., 47 г., 
жена) 

„Промени се ежедневието, начинът ми на живот и 
социалната ми ангажираност поради 
невъзможността за продължително седене и стоене. 
Продължителното пътуване е невъзможно“. (С. К., 50 
г., жена) 

„Болката ми засега е поносима… С времето свикнах с 
нея, бих я оприличила на пуловер – не е част от мен, 
но е навсякъде с мен“. (Т. Ф., 51 г., жена) 

 

Човекът и неговото тяло влизат в траен и много дълбок 

конфликт, причина за който е хроничната физическа болка. Човекът 

и неговото тяло са принудени да живеят заедно, защото няма друг 

начин да протича животът, но това съвместно съжителство е 

изтъкано от нишките на страданието, непрекъснатата болка, 

неопределеността и неизвестността, от принудително наложена 
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интерпретация на всичко, винаги и навсякъде. И най-страшно е, че 

за мнозинството хора с периневрални кисти на Тарлов няма изход от 

тази ситуация. Или поне така изглежда. 

● има отговор на разрушението, включващо мобилизация на 

ресурсите при сблъсък с изменена ситуация. 

Ако при много други заболявания тази мобилизация е напълно 

възможна, то при хората с периневрални кисти на Тарлов това 

изглежда малко вероятно или поне не много ефективно, дори само 

поради факта, че възможностите са лечение са силно редуцирани: 

 

„Когато разбрах какво представлява заболяването, 
изпаднах в шок, а разбирайки, че ефективно лечение 
има само в чужбина и то е скъпоструващо, бях решила 
да се самоубивам. Това е кошмар, с който трудно се 
свиква“ (К. К., 50 г., жена) 

 

Понякога лечението, което се предписва, вреди на човека с 

тарлови кисти, което също нарушава възможностите за мобилизация 

на личните ресурси: 

 

„Информация няма, докторите ги отричат, хората 
реално са в заблуда, защото не знаят реалното си 
състояние. Протичането става болезнено, като 
лечението е грешно, в повечето случай се правят 
противопоказни неща както при мен 
(електростимулации, екстензии и др). Реално 
лечението е такова, че развива болестта …“. (Д. Х., 38 
г., мъж) 

 

Има хора, които намират или черпят сили от семействата си, като 

се стараят въпреки болките си да бъдат полезни за близките си, 

доколкото това е възможно: 

 

„Как живея с болестта – опитвам се да бъда 
/доколкото мога/ полезна за семейството си. Старая 
се да се ходя пеша, от време на време леки масажи, а 
когато болките са силни, приемам болкоуспокояващи 
лекарства. Има моменти и на отчаяние и безсилие, но 
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се опитвам да ги отблъсквам от мислите си“. (А. Д., 
50 г., жена) 

 

Други хора създават свой личен режим на живот, основан на 

опита им с болестта и наблюденията на реакциите на тялото им в 

едни или други ситуации: 

 

„Свикнах да се пазя, да не правя резки движения в 
кръста, да не се претоварвам физически и да легна при 
усилване на болката. Това ме спасява и ми дава 
възможност да се поддържам работоспособна, 
въпреки че не мога нито да ходя дълго, нито да 
извършвам продължителна физическа работа“. (Р. К., 
44 г., жена) 

 

Много често единственото решение на въпроса е оперативно, но 

това лечение се предлага само в чужбина и често е напълно 

недостъпно за хората с тарлови кисти. Към това могат да съществуват 

и други, допълнителни затруднения и бариери: 

 

„Да се живее с нея е трудно. Това е непрестанна болка, 
изтръпване и чувство за изгаряне в седнало или 
легнало на гръб положение. Не се свиква с такива 
усещания, изтощително, уморително, изнервящо е и 
нерешимо с медикаменти. А операциите в чужбина са 
непосилно скъпи. А аз лично не мога да се оперирам 
отново по ред други здравословни причини“. (Й. Ф., 46 
г., жена) 

„… това, заболяване няма нито лечение, нито 
диагностиране в България, единствено в чужбина, 
където лечението е скъпо и не всеки може да си го 
позволи“. (Ж. Д., 42 г., жена) 

 

Незнанието на лекарите, както по отношение на самото 

заболяване, така и като следване на вече установени стереотипи, 

също силно редуцира възможностите на човека да мобилизира 

наличните си ресурси за борба с болестта: 
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„Това заболяване е много коварно – придружено с 
болки по цялото тяло, които се изразяват в слабост 
в краката, изтръпване, мускулни болки, болки в 
главата, врата, таза, сухожилията. А в същото 
време лекарите не признават, че има такова 
заболяване“. (Р. С., 69 г., жена) 

 

Животът в неопределеност и несигурност, в условия на хронична 

физическа болка, като че ли изчерпва възможностите на хората с 

периневрални кисти на Тарлов за мобилизация на личните и 

семейните ресурси и за постигане на по-добри качество и начин на 

живот. Най-често те са оставени сами на себе си, като най-тежко се 

преживява незаинтересоваността и незнанието на лекарите. Всичко 

това по-скоро подържа биографичното разрушаване, отколкото да 

създава условия за неговото преодоляване и изграждане на 

адекватна на създалата се сложна социална ситуация идентичност на 

човека.  
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3.7. Дистанция между същностна реалност 

(преживяванията на пациентите, болестта като 

illnes) и представяна реалност (диагнозите на 

лекарите, болестта като disease) 

Във всички биографични микронаративи ясно и видимо 

присъства разочарование, обида и в не малка степен отчаяние и страх 

от неадекватното поведение и диагнози на лекарите. Дори и да 

установят наличието на периневрални кисти на Тарлов, повечето от 

тях неглижират тази диагноза и погрешно насочват пациентите си 

към други специалисти и диагнози, което в не редки случаи влошава 

здравословното състояние на хората. 

 

„В началото да приемеш тази диагноза в България не 
е трудно, и за това много помагат нашите лекари, 
защото те го неглижират и втълпяват на пациента 
едва ли не, че си се разболял от грип и не е толкова 
страшно“. (М. Ж., 37 г., жена) 

„Въпреки болките чуваш как кистите не са проблем, 
защото нямали симптоми, което не е така според 
мен… Имах чувството, че се боря с вятърни мелници“. 
(М. М., 37 г., жена) 

„… в последните 3-4 години ходих при невролози, 
неврохирурзи и ортопед – получих около десетина 
диагнози, които поставяха и сами или един на друг си 
отхвърляха – множествена склероза, фибромиалгия, 
шипове, разместени вратни прешлени, дискова 
херния, доброкачествени образувания в мозъка и ЦНС, 
полиневропатия, предменопауза, стрес и бърн аут 
(бягство в болестта) и др. Част от консултациите 
завършваха само с рецепта антидепресанти + гинко 
билоба. Имах и предложение за операция на дискова 
херния“. (Т. Ф., 51 г., жена) 

„Лошото е , че съвсем случайно разбираме за тези 
кисти, причина е или незнанието на докторите за 
тях, или отричането им. Аз лично, когато питах за 
тях, всички ми казваха, че са без значение. Реално 
диагнозата си я поставих аз, интернетът и групата 
във фейсбук, това е просто абсурдно, но факт!“ (Д. Х., 
38 г., мъж) 
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Понякога незнанието на лекарите придобива по-агресивни и 

екстремни изяви, като се стига до обвинения към пациентите: 

 

„Бях обвинявана, че си въобразявам несъществуващи 
болки. Изпращана бях на психолог, психиатър и 
невролог. Никой обаче не си направи труда да разбере 
истинската причина за е всичко това, тъй като не е 
на неговият гръб!“ (Р. С., 69 г., жена) 

 

Пропастта между пациентските оплаквания, усещания, чувства и 

преживявания и поведението на лекарите, изразено в тяхното 

отношение към здравните проблеми на хората и погрешните 

диагнози, често водят до стрес и депресия в хората с тарлови кисти.  

 

„След като разбрах, че заболяването се неглижира и 
осъзнавайки за какво всъщност става дума, изпаднах 
в страх, стрес и депресия от безизходицата, в която 
се озовах. Започна ново ходене по мъките при търсене 
на специалисти неврохирурзи, невролози, 
рехабилитатори, психотерапевти, които да са 
запознати поне отчасти с проблема, за назначаване 
на адекватна терапия и рехабилитация. Обходих 
редица „светила“, но за съжаление много от тях не са 
чували за тези кисти, а други изцяло ги отричат 
като симптоматични. Трети просто изпробват 
някакъв метод, тъй като реално лечението се оказва 
само оперативно. Болките се копират с 
медикаменти, които реално не лекуват болестта“. 
(С. К., 50 г., жена) 

 

Депресивните състояния, както се вижда от горния 

микронаратив, могат да бъдат предизвикани и поддържани дори от 

несериозни и вредни терапевтични процедури и медикаментозно 

лечение. 

С други думи, хората с тарлови кисти са подлагани често на 

неосъзнат от страна на лекарите психически тормоз, който 

разколебава психическата устойчивост на човека и редуцира 
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неговите възможности за справяне със сложната ситуация, в която е 

попаднал. 
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3.8. Живот в условия на несигурност и 

неопределеност, изпълнен с липсващи перспективи 

и безнадеждност 

Появата на хронична физическа болка при хората с тарлови 

кисти и последващата им идентификация с ЯМР създават 

високорискова житейска ситуация, изразяваща се в живот в условия 

на висока степен на неопределеност и несигурност поне в следните 

посоки:  

(а) какво поведение ще има болестта в следващите минути, 

часове и дни?, 

(б) какви ограничения в ежедневието ще наложи засилването на 

болката?, 

(в) доколко трайни ще бъдат тези ограничения?, 

(г) ще се намери ли някакво лечение на тялото в болка? 

Информацията, че лечение няма, извън оперативното такова и 

то само в чужбина, достъпът до което е силно редуциран поради 

високата му стойност, поражда тотална безнадеждност в хората. Това 

ги принуждава да търсят някакви собствени, ненаучни и 

немедицински начини за справяне с болката и налаганите от нея 

физически ограничения. От своя страна пораждането на такива 

усещания като изоставеност, несправяне с болката, липсата на 

перспективи за бъдещето, усещане за безизходица, са мощен фактор 

за появата и развитието на депресивни и страхови състояния, 

стигащи до отчаяние. 

 

„След като разбрах, че заболяването се неглижира, и 
осъзнавайки за какво всъщност става дума, изпаднах 
в страх, стрес и депресия от безизходицата, в която 
се озовах“. (С. К., 50 г., жена) 

„Това те депресира и те кара да изпитваш страх за 
утрешният ден, защото знаеш че в родината ти 
няма кой да ти помогне. 

Много често лекарите смятат, поради хаотичните 
оплаквания от страна на пациента, че страда от 
депресия, така е най-лесно. Но това, което аз знам, е 
че депресията идва след като болката е изпила 
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силите от тялото ти. Недоверието, с което всички 
около теб те гледат, защото не разбират през какво 
преминаваш. Невъзможността да спиш нормално 
заради болката, ето тогава идва депресията!!!)“ (М. 
Ж., 37 г., жена) 

„Малко са обаче неврохирурзите дори в световен 
мащаб, които се наемат да извършат такава 
операция, а в България изобщо липсват. Това води до 
отчаяние и депресия“. (И. Д., 42 г., жена) 
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Заключение 
Този вид социални експерименти могат и трябва да се 

разглеждат като пробни, качествени социологически изследвания. 

По принцип пробното изследване в социологията има за цел да се 

провери „качествата на подготовката – нейната пълнота, логическа 

последователност и научно равнище“33. Мое дълбоко убеждение, че 

методът на биографичния микронаратив е добър метод за 

провеждане на качествено пробно изследване с цел: (1) навлизане в 

спецификата на изследвания обект и проблемните области, свързани 

с него и (2) определяне на метода на качественото социологическо 

изследване. В този случай данните показват, че най-подходящия 

метод за разгърнато качествено социологическо изследване е 

биографичната социология на Фриц Шютце. 

Резултатите от анализа могат да се обобщят в следните по-важни 

проблемно-предметни области. 

(1) Болката като централно понятие демаркира спецификите на 

понятията „illness” и „disease“. Тези централни понятия в философия 

на медицината настоящият текст осмисля и разграничава през 

биографичния микронаратив за болката. „Illness“ е това, през което 

всеки сам преминава – през и с болката, докато „disease“ се свързва с 

диагнозата, лекарят и неговото отношение към страдащия. 

(2) Появата на първите симптоми на болестта въвеждат хората с 

тарлови кисти в траектория на страданието – те попадат в житейска 

ситуация, в която изпитват непрекъснато физическа болка, с която не 

могат да се справят. Дори и да бъдат диагностицирани правилно – 

наличие на периневрални кисти на Тарлов, те биват подвеждани, че 

здравните им проблеми са от друго естество и вместо възможното 

адекватно лечение, те попадат в омагьосания кръг на лекарското 

незнание, или по-точно на когнитивните лекарски грешки, губят 

излишно време в посещения при други лекари и в крайна сметка 

проблемите им остават без диагноза, а болката не изчезва и 

продължава да ги измъчва и да ограничава техните възможности за 

                                                             

33 Михайлов, Ст. (1980) Емпиричното социологическо изследване. Партиздат, София, с. 
323. 
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действие. Така те попадат в траектория на страданието, от която 

почти няма изгледи да излязат. 

(3) При научаване на диагнозата и особено на силно 

редуцираните възможности за лечение – единствено операция и то 

само в чужбина, но не навсякъде – хората с тарлови кисти често 

изпадат в депресия, страхови състояние, безизходица и отчаяние. 

Това също силно „подхранва“ траекторията на страдание, което 

прави живота им много труден и сложен. 

(4) Животът с хронична физическа болка често затваря 

жизнените светове на хората с тарлови кисти, като ги превръща в свят 

на страданието. Същото се случва и с техните социални светове – при 

по-сериозни кризи всичко се свежда единствено да туширане на 

болката. „За болката можеш да искаш само едно – да спре. На света 

няма нищо по-страшно от физическата болка. Пред болката няма 

герои, никакви герои...“ – казва героят на Дж. Оруел в романа му 

„1984“34. 

(5) Животът с периневрални кисти на Тарлов е живот в условия 

на много висока степен на неопределеност и несигурност, т.е. в 

условия на висок риск. Това също влияе върху жизнения и 

социалните светове на човека, като налага всичко – всяко действие, 

всяко намерение за действие, всеки план за утре – да бъде подлагано 

на интерпретации, които много често съвсем не са позитивни и 

перспективни. В живота на човека трайно се настанява опитът „Аз не 

мога“, изместил рутинния до вчера опит „Аз мога“. 

(6) Във всички биографични микронаративи присъстват 

опасенията и страхът от възможна, и то тежка, инвалидизация. Това 

допълнително създава чувство за обреченост и липса на каквито и да 

било позитивни перспективи за бъдещето на хората с тарлови кисти, 

защото те осъзнават, че при една инвалидизация ще загубят всички 

свои социални и професионални позиции и ще бъдат обречени на 

самота, бедност и нищета.  

(7) Биографичните микронаративи експлицираха и един много 

сериозен проблем в медицината – проблемът с образованието на 

                                                             

34 Оруел, Д. (2005) 1984. ИК „Труд” и „24 часа”, София, с. 219.  
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лекарите и стриктното до ригидност придържане към доминиращи, 

макар и неверни, научни матрици или парадигми, както и липсата на 

системно мислене. А както е известно от философията и 

социологията на науката парадигмите не са застинали конструкции. 

Те са динамично развиващи се системни структури и ако лекарят не 

е в състояние или не може да реагира на динамичните във времето 

промени, може да вреди на пациентите си. Всички лекари, които все 

пак познават рядкото заболяване „периневрални кисти на Тарлов“, 

но са обучени в невярната научна парадигма (матрица), че те са 

асимптоматични, препращат пациентите си при други специалисти, 

като по този начин утежняват социалните и здравни последици от 

заболяването за човека. Тези от тях, които са способни да „напуснат“ 

научната матрица, в която са обучени и да видят и друга, достоверна 

матрица – тарловите кисти са симптоматични – не могат да направят 

кой знае какво, защото се сблъскват с публични здравни политики, 

които са определили като доминираща невярната научна парадигма 

– в конкретния случай поради асимптоматичността на тарловите 

кисти (невярна научна парадигма) НЗОК не заплаща оперативно 

лечение на тези хора в чужбина. А това на практика е отказ да се 

лекуват хора, които дори могат да бъдат излекувани. 

(8) Тази ситуация поддържа една огромна дистанция между 

преживяванията на тарловите пациенти (болестта като illness) и 

медицинското знание и отношение към болестта (болестта като 

disease). Тази дистанция създава и пропастта между реалното 

здравно състояние на човека с тарлови кисти и онази действителност, 

която няма нищо общо с реалността и която му натрапват лекарите, 

опиращи се на своето образование и научни стереотипи и 

предразсъдъци. 

(9) Манифестацията на симптомите на периневралните кисти на 

Тарлов води до биографично разрушаване, от което хората с тарлови 

кисти трудно могат да излязат. Настъпват сериозни промени в 

идентичността на човека, в неговите социални и професионални 

позиции и статус. Системата от социални роли започва да се разпада. 

Изпълнението на традиционни за съвременния човек социални роли 

се редуцира временно или за постоянно, като някои от тях могат да 
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изглеждат безвъзвратно загубени. Те се заместват от нови, 

обикновено нежелани, социални роли, свързани с и родени от 

болестта и хроничната болка. Социално ролевата структура и 

йерархия на личността се изменя. Понякога това са фундаментални 

промени. На динамична промяна са подлежи ценностите, 

ценностните ориентации и оценките за тях. Ценностната йерархия 

също се преструктурира. 

Настъпват и промени в идентичността на човека. Понякога 

много драстични, които обикновено са свързани с големи страдания, 

страх и прояви на депресии и страхови психози. 

*** 

Мнозинството от хората с периневрални кисти на Тарлов в 

България са осъдени да живеят живот, който може би най точно е 

описан от 37-годишната ми респондентка – М. Ж: „Вървиш по ръба 

на една пропаст и не знаеш, в кой момент ще се подхлъзнеш и ще се 

окажеш в пълен мрак“.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  

 

БИОГРАФИЧНИ МИКРОНАРАТИВИ НА 

ХОРА С ПЕРИНЕВРАЛНИ КИСТИ НА ТАРЛОВ 
 

 

 

* * * 

А. Д., жена, 50г., Варна. 

През октомври 2019г.при изследване с ЯМР,ми откриха две 

кисти на Тарлов. Не съм оперирана. 

В началото не се заинтересувах от болестта, защото по мнение 

на неврохирург, не са те причина за силните болки, които имах в 

продължение на един месец. Постепенно започнах да търся повече 

информация за заболяването и открих, че част от симптомите, които 

имам може би се дължат точно на това заболяване. Разбирам, че то се 

е „настанило” при мен и осъзнавам, че трябва по някакъв начин да 

„съжителствам” с него, въпреки страха от усложнения. 

Диагнозата кисти на Тарлов за мен е стрес и безпокойство, 

които се засилват още повече от факта, че няма специалисти и 

адекватно лечение в България. При мен мисля, че дават отражение и 

върху вътрешни органи, гръбначен стълб. 

Как живея с болестта – опитвам се да бъда/ до колкото мога/ 

полезна за семейството си. Старая се да се ходя пеша, от време на 

време леки масажи, а когато болките са силни приемам 

болкоуспокояващи лекарства. Има моменти и на отчаяние и 

безсилие, но се опитвам да ги отблъсквам от мислите си. 

 

 

 

* * * 

Г. М., жена, 47г., Стара Загора 

Разбрах за проблема си случайно – през 2017г.. Имах силни 

болки в гръбначния стълб и след неврологичен преглед, бях насочена 
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за ЯМР. Лекарят ме извика и обясни, че имам такива кисти, но не 

бива да се притеснявам, защото те са асимптоматични и проблемът 

ми вероятно е друг. 

През 2019г. се засили много слабостта, болката и изтръпването 

на краката, което наложи нов ЯМР и доказана още една киста в 

сакрален отдел, но отново се сблъсках с уверението на неврохирург, 

че не това е причината за проблема ми. 

Осъзнаването на болестта стана след като през октомври 2019г. 

присъствах на първия конгрес на Сдружението на Тарловите 

пациенти, срещнах се с други пациенти и чух информация за този 

проблем от специалисти, които не отричат неговото съществуване. 

Не бих казала, че появата и развитието на такова заболяване се 

преживява – по-скоро води до безсънни нощи, наситени не само с 

болка, но и с измъчващи мисли – а сега накъде? 

Това заболяване води след себе си изключително много 

ограничения в социалния и професионалния път – невъзможност да 

отидеш на театрална постановка, защото ти е трудно да седиш дълго 

време, е само едно „малко“ неудобство; невъзможност да се справиш 

с домашните си задължения. 

 

 

 

* * * 

Г. Т., жена, 35 г 

Осъзнавам, че съм един от „привилегированите“ с това рядко 

заболяване. Осъзнавам и факта, че трябва да бъдат взети мерки. 

Притесненията са ми породени от това, че самото заболяване се 

неглижира в България, не се разчита като такова и че е водено за 

асимптоматично. Тъй като оплакванията на нас пациентите се 

припокриват с много от оплакванията на пациенти с дискови 

болести, заболяването не се приема за такова /по информация от 

запознати и страдащи/. 

Трудно преживявам самият факт, че имам рядко заболяване. 

Опитвам се да свикна с него. Самата болест на този етап два пъти за 

последните две години е допринесла за моят дискомфорт, със силни 
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болки. Разбрах за тези кисти през 04/2018 г, след направен ЯМР. 

Тогава за първи път се появи болката между раменете, която болка 

ме държа почти месец време. След това края на 11/2019 г отново се 

появи болката, този път в опашната част, около седалището. След 

направен скенер отново беше уточнена киста на Тарлов. 

Трудно се живее с болестта, тъй като според мен засяга изцяло 

двигателната способност на човешкото тяло. Болките са движещи се, 

парещи, схващащи. Мога да кажа. 

 

 

 

* * * 

Д. Х., мъж, 38г, Пловдив  

Лошото е , че съвсем случайно разбираме за тези кисти, 

причина е или не знанието на докторите за тях или отричането им. 

Аз лично когато питах за тях всички ми казваха, че са без значение. 

Реално диагнозата си я поставих аз, интернета и групата във фейсбук, 

това е просто абсурдно, но факт! 

Появата ,ако изобщо се разбере за нея се преживява инвидуално 

от всеки ,но със сигурност трудно. Информация няма, докторите ги 

отричат, хората реално са в заблуда ,защото не знаят реалното си 

състояние. Протичането става болезнено, като лечението е грешно, в 

повечето случай се правят противопоказни неща както при мен 

(електростимулации, екстензии и др.). Реално лечението е такова, че 

развива болестта, отново пълен абсурд, но факт! 

В никакъв случай не е приятно. Променя се живота 

,ежедневните неща вече придобиват друг характер и не са просто 

даденост. Хобитата които обичаш вече трудно или изобщо не можеш 

да правиш. Нищо не се прави за хората ,техния проблем не 

съществува за медицината в България, пълен абсурд, но факт! 
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* * * 

Е. Д., жена, 55г.Варна област, с.Кипра. 

Искам да опиша как се чувствам аз. Имам заболяване 

“Менингеална киста в сакрален отдел и белези на tethered cord 

синдром. S1-S2 каудално на протежение от 62мм до нивото на S3-S4. 

Кистата изпълва ГМК, а дуралният сак е не проследим. Бълджинг на 

диска на ниво L4-L5 и нивоL5-S1. 

Живея със страх кога ще ме хване болката. Обикновено рано 

сутрин между 4 и 6ч. Болката е неописуема до петата на левия крак и 

ляв малък таз. Мести се и в дясно. Не мога да стоя дълго време права. 

Не мога да водя пълноценен полов живот, получавам от скоро много 

често цистит който започва направо с кръв. Започвам антибиотик, а 

за болката от кистата пия МЕЛБЕК. Имам отказ от НЗОК за лечение 

в чужбина. Това е нечовешко страдание. 

 

 

 

* * * 

Ж. Д., 42 г., Добрич 

Преди година, след изследване с ЯМР, разбрах от разчета му 

за ,,Периневрални кисти, на Тарлов“. 

Съвсем нормално, започнах да търся информация, но 

уви...единствената такава, получих от споделеното от Моника 

Маринова. - Благодаря ти, Мони!!!-така се свързах и със самата нея, а 

по късно и със част от семейството, на Тарловите пациенти. 

За мен самата, все още е трудно да я осъзная... днес съм добре, 

за утре не зная...често вечер със силни болки, схващания, понякога 

не... Още помня ужаса, които премина през мен, четейки и плачейки, 

скрита сама, за да не тревожа близките си... - това ,заболяване няма 

нито лечение, нито диагностиране в България, единствено в 

чужбина, където лечението е скъпо, и не всеки може да си го позволи.  

Най-лошото, поне за мен самата, е, че не съм сигурна в дадена 

диагноза – различни лекари-различни диагнози, а питайки за 

„Периневралните кисти на Тарлов, досега съм получила единствено 

отговори, отричайки сложността от заболяването, казвайки ми, че 

file:///D:/DOCUMENTI%2013-01-2018/B-IWKOW/Ð�Ð£Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¦Ð�Ð�%20-%20Ð�Ð�Ð¡Ð¢Ð�Ð¢Ð£Ð¢%20Ð�Ð�%20Ð¡Ð�Ð¦Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¯/Ð�Ð£Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¦Ð�Ð�/Ð�Ð£Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¦Ð�Ð�%202021/Ð¡Ð�Ð¦Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¢-Ð¢Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð¡Ð¢Ð�/Ð�Ð�Ð Ð�Ð¢Ð�Ð�Ð�/Ð¢Ð°Ñ�Ð»Ð¾Ð².docx
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желаейки да бъдат отстранени, не е проблем, понеже не представлява 

нищо друго, освен лек козметичен едва ли не, дефект.  

Периневралните кисти на Тарлов е заболяване, при което, 

кистата, представлява мехуресто образование, подобно на балонче, 

изпълнено с гръбначно мозъчна течност, в корена на самия 

гръбначен нерв, което я отличава от другите на вид кисти, често 

засягащи съседни гръбначни нерви, в следствие на което често се 

стига до силни болки и инвалидност.  

Всеки ден заспивам със страх от утрешния – как ще се събудя – 

с по -малко или по-силни болки, ще мога ли изобщо да се движа – 

днес все още работя, но дали ще мога и за напред-често и най -

малките неща ме изморяват, понякога ми е невъзможно да се наведа 

или клекна, ще бъда ли полезна -най-вече за децата си, за близки и 

приятели, и как ще ме приемат след научавайки за заболяването ми, 

и мн. други въпроси без отговор, също и често гледайки с упрек към 

съдбата, живота-защо на мен, с какво съм го заслужила, на кого съм 

сторила нещо....но и с вяра, че някой ден и за нас, ще има лек... 

 

 

 

* * * 

Ж. С., жена, 37 г., Пловдив. 

Когато разбрах, че страдам от кисти на Тарлов нямах представа 

какво е това заболяване. След дълго търсене на информация разбрах, 

че е сериозно заболяване, което води до инвадилизация. 

Заболяването се неглижира в България. Всички лекари при които бях 

ходила ми обясняваха, че имам психически проблем и че кистите са 

асимптоматични. 

Бях съсипана не знаех какво ме очаква. Задавах си въпроси на 

които нямах отговор. Ще мога ли отново да ходя, ще спре ли някога 

да ме боли, ще мога ли да изпратя детето си абитуриент без да съм на 

инвалидна количка. Все въпроси на които нямах отговор. 

Изолирах се сама в къщи. Нямах желание да общувам с хора 

защото се чувствах неразбрана. Болката и слабостта в краката ми ме 

принудиха да лежа по цял ден на легло. Всяка крачка, която се 
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опитвах да направя ми причиняваше жестока болка. Но въпреки 

болката аз се борех да остана на крака. Падах и ставах но не се 

отказвах защото имах мечти, имах планове които болестта ми 

открадна. 

 

 

 

* * * 

И. Д., мъж, 42 г., Смолян 

Идентифицирането на периневралните кисти на Тарлов се 

осъществява чрез извършване на ядрено-магнитен резонанс или 

скенер на различни области на гръбнака – шиен, торакален, 

лумбален и сакрален. Обикновено такова изследване се прави за 

установяване на причината за поява на симптоми като болки в гърба 

и кръста, проблеми с уринирането, изтръпване на крайници. Тъй 

като заболяването е рядко и малко се знае за него, то съществува риск 

при разчитането на резултатите от образната диагностика да не се 

обърне внимание на тази находка или тя да се изключи като причина 

за симптомите. В моя случай кистите се установиха чрез ЯМР. 

В някои случаи симптомите са леки и пациентите не обръщат 

внимание на заболяването. То обаче е прогресивно, макар и с 

различни темпове при отделните случаи. При много пациенти 

болките са постоянни и силни, лично аз имах чувството, че в 

гръбнака ми е поставено чуждо тяло с размери на топка за тенис на 

корт. Установиха се на ЯМР няколко големи периневрални кисти в 

сакралната област на ниво S2-S3. Усещах много силни болки в кръста 

и ниско в коремната област, парене в краката и понякога изтръпване. 

Повечето специалисти не обръщаха внимание на кистите, а се 

насочваха към дискова протрузия на ниво L5-S1, която обаче не 

оказваше сериозна компресия на нервите. Само един неврохирург 

неофициално в устен разговор с мен посочи кистите като причина за 

моите симптоми и отхвърли дисковата протрузия като причина. Това 

становище беше потвърдено и от председателя на дружеството по 

неврохирургия в България. 
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Заболяването може да има ужасни последици – например 

трайно инвалидизиране и приковаване на легло. Най-трудно е 

пациентът да свикне с мисълта, че няма лечение за болестта, тъй като 

кистите не могат да се отстранят поради съдържащите се в тях нерви. 

Най-добрият метод за трайно облекчаване на симптомите е сложна 

операция за дренаж и обработка на кистите, при която последните се 

„обвиват“ с изкуствена материя, която не позволява на същото ниво 

да се появят нови кисти. Малко са обаче неврохирурзите дори в 

световен мащаб, които се наемат да извършат такава операция, а в 

България изобщо липсват. Това води до отчаяние и депресия сред 

пациентите, особено когато болестта бързо прогресира. Последните с 

големи усилия изпълняват дори обикновени ежедневни дейности, 

тъй като всяко навеждане или вдигане на тежки предмети причинява 

ужасна болка. Необходима е много силна психика за приемане на 

ситуацията, особено когато пациентите не срещат подкрепа в 

семейството си и сред приятели. Увеличава се риска от напускане на 

работа поради невъзможност за справяне с поставените задачи. 

Животът на пациента се превръща в кошмар.  

 

 

 

* * * 

Й. Ф., жена, 46 г., Пловдив 

На 01.07.2014 г. бях оперирана от три стенози, поставени 

импланти с кейдж на Л-2,3,4. По време на операцията беше 

направена и сакротомия регио Ес-4 и фенистрация на кистата на 

Тарлов.  

За кистата разбрах след ЯМР от април 2014 г. Беше с размери 

17х45 мм. На следващия ЯМР през ноември 2014г. вече след 

операцията кистата се беше отворила и беше отново 46х17 мм. 

(рецидив). 

Да се живее с нея е трудно. Това е непрестанна болка, 

изтръпване и чувство за изгаряне в седнало или легнало на гръб 

положение. Не се свиква с такива усещания, изтощително, 

уморително, изнервящо е и нерешимо с медикаменти. А операциите 
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в чужбина са непосилно скъпи. А аз лично не мога да се оперирам 

отново по ред други здравословни причини.  

Вече съм се примирила с положението. Но това не ми пречи да 

поддържам тонуса с малко йога, ходене и здравословен начин на 

живот. 

 

 

 

* * * 

К. К., жена, 50 г. гр. Батак. 

ПЕРИНЕВРАЛНИТЕ КИСТИ НА ТАРЛОВ СА ЗАБОЛЯВАНЕ 

,ПРИ КОЕТО СЕ ОБРАЗУВА МЕХУРЕСТО РАЗШИРЕНИЕ В КОРЕНА 

НА ГРЪБНАЧНИЯ НЕРВ. ПРИ МЕН СА РАЗПОЛОЖЕНИ В 

САКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ. ТЕЗИ КИСТИ 

ПРИЧИНЯВАТ КОСТНА ЕРОЗИЯ И КОМПРЕСИЯ НА НЕРВИТЕ В 

СЪОТВЕТНИЯ УЧАСТЪК. ТОВА ВОДИ ДО МНОГО ТЕЖКИ 

СИМПТОМИ: БОЛКА, ПАРЕНЕ, ИЗТРЪПВАНЕ НА ТАЗА И 

КРАКАТА, ГЛАВОБОЛИЕ, СВЕТОВЪРТЕЖ, СЛАБОСТ, НАМАЛЕНО 

ЗРЕНИЕ, ЧУВСТВО ЗА ЗАГУБА НА РАВНОВЕСИЕ. АКО НЕ СЕ 

ПРОВЕДЕ ЛЕЧЕНИЕ С ВРЕМЕТО СИМПТОМИТЕ СЕ ЗАСИЛВАТ И 

ПОРАЖЕНИЯТА СТАВАТ НЕОБРАТИМИ!!!  

БЯХ ДИАГНОСТИЦИРАНА С ТАРЛОВИ КИСТИ ПРЕЗ М. 

НОЕМВРИ 2018Г., КОГАТО РАЗБРАХ, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 

ЗАБОЛЯВАНЕТО ИЗПАДНАХ В ШОК, А РАЗБИРАЙКИ, ЧЕ 

ЕФЕКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИМА САМО В ЧУЖБИНА И ТО Е 

СКЪПОСТРУВАЩО БЯХ РЕШИЛА ДА СЕ САМОУБИВАМ. ТОВА Е 

КОШМАР С, КОЙТО ТРУДНО СЕ СВИКВА.  

НЯМА ЗАБОЛЯВАНЕ, КОЕТО ДА Е ХУБАВО, НО ПРИ ХОРАТА 

С ТАРЛОВИ КИСТИ ЖИВОТА СЕ ПРЕОБРЪЩА НА 360 ГРАДУСА. 

ТОВА Е ЗАБОЛЯВАНЕ С МНОЖЕСТВО СИМПТОМИ, КОИТО 

НАРУШАВАТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ. ПИЯТ СЕ ЛЕКАРСТВА С 

ШЕПИ И ПАК НЯМА ОБЛЕКЧЕНИЕ. ИМА МОМЕНТИ, В КОИТО СЕ 

ЧУВСТВАМ ВСЕ ЕДНО ПРЕЗ ТЯЛОТО МИ Е МИНАЛ ТАНК И БИХ 

ПРЕДПОЧЕЛА ДА СЪМ МЪРТВА ОТКОЛКОТО ДА АГОНИЗИРАМ! 
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БЛАГОДАРЯ НА БОГА,ЧЕ НИ ИЗПРАТИ ЕДИН АНГЕЛ С 

ИМЕТО МОНИКА МАРИНОВА, КОЙТО НИ ДАДЕ ЛЪЧ НАДЕЖДА! 

НЕЙНАТА БОРБЕНОСТ И ВСЕОТДАЙНОСТ МЕ ДЪРЖАТ ВСЕ ОЩЕ 

ЖИВА! 

 

 

 

* * * 

К. С., жена, Троян 

БОЛЕСТТА ТЕ ВРЪХЛЕТЯВА ИЗВЕДНЪЖ И ИДВА ДА ТИ 

ПОКАЖЕ, ЧЕ Е ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА В МИСЛЕНЕТО, В 

ДЕЙСТВИЯТА, В НАЧИНА НА ЖИВОТ КАТО ЦЯЛО.  

ЧИСТО ФИЗИЧЕСКИ ТРУДНО СЕ ПРЕЖИВЯВА С 

ЕЖЕДНЕВНИ БОЛКИ. ДНИТЕ, С ПО-МАЛКО БОЛКИ СА СЛЪНЧЕВ 

ЛЪЧ В ЖИВОТА И ТЕ ЗАРЕЖДАТ С НАДЕЖДА ЗА ИЗЛЕКУВАНЕ. 

ПОДКРЕПАТА НА БЛИЗКИТЕ Е ОТСЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ. ТЯ 

ТИ ДАВА СИЛИ В ТЪРСЕНЕ НА ПЪТЯ. 

СТАРАЯ СЕ ДА НЕ МИСЛЯ ЗА БОЛЕСТТА, А КОГАТО ТОВА Е 

НЕВЪЗМОЖНО, ЖИВЕЯ С МИСЪЛТА, ЧЕ ТОВА Е НЕЩО, КОЕТО Е 

ТРЯБВАЛО ДА СЕ СЛУЧИ, ЗА ДА НИ ПРОМЕНИ КЪМ ПО-ДОБРО. 

 

 

 

* * * 

М. Ж., жена, 37 г. гр.Варна 

Това, което разбрах за болестта е, че е изключително сериозно 

и рядко заболяване, което в повечето случаи води до инвалидизация. 

Уврежда съответните нерви, на които се намират кистите, а даже и 

съседните. Това след себе си води и до увреждане на мускулите и се 

стига до сакрална костна ерозия. 

В началото да приемеш тази диагноза в България не е трудно, и 

за това много помагат нашите лекари, защото те го неглижират и 

втълпяват на пациента едва ли не, че си се разболял от грип и не е 

толкова страшно. Но, когато теб те боли и изгаря тялото ти, ти знаеш 

и усещаш, че имаш сериозен проблем. И не може да няма щом не 
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можеш да извършваш елементарни движения, защото болката не ти 

дава да се смееш, да мръднеш, да вървиш, защото те боли. Тогава 

започваш да търсиш източници на информация и то в други 

държави, защото в България няма информация за заболяването, и 

тогава разбираш, че страдаш от много сериозно заболяване, което е 

признато в цял свят и даже предлагат лечение.  

Да приемеш заболяването, след като знаеш до какви сериозни 

последици води то е страшно. А още по страшно е, че не знаеш до къде 

може да стигне именно при теб и виждаш, че лекарите не знаят нищо 

за заболяването ти и не ти предлагат никакво лечение. Това те 

депресира и те кара да изпитваш страх за утрешният ден, защото 

знаеш че в Родината ти няма, кой да ти помогне.  

Трудно се живее с постоянна болка. Спираш да излизаш и да се 

срещаш с приятели, защото виждаш, че никой не разбира през какво 

преминаваш. Нямаш физическата възможност да работиш и да 

живееш пълноценно живота си. Не можеш дори да извършваш 

домашните си задължения, и това те кара да се чувстваш на дъното, 

като едно нищожество, което трябва да бъде зависимо от близките си. 

Вървиш по ръба на една пропаст и не знаеш, в кой момент ще се 

подхлъзнеш и ще се окажеш в пълен мрак.  

 

 

 

* * * 

М. М., жена, 37 г. гр. Стара Загора 

Дълги години имах проблеми с гръбнака, но всички лекари в 

България ми казваха че имам дискови хернии и че от това са моите 

проблеми. След дълго лутане и обикаляне стигнах до американски 

неврохирург, на когото изпратих всичките си документи. Когато чух 

от него, че страдам от Кисти на Тарлов, бях много уплашена. Доктора 

ми говореше, а аз нищо не разбирах. За първо път чух че съществува 

такова заболяване, като в последствие разбрах, че и е рядко 

заболяване. След като приключи консултацията ни, търсих 

информация и за съжаление не намирах нищо на български, което ме 

уплаши още повече. След много четене разбрах, че заболяването е на 
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нервите които се намират в гръбначно-мозъчния канал. Нерва е по 

тънък от човешки косъм на косата и на самият нерв се образува 

балонче, което се пълни с гръбначно-мозъчна течност. Така се 

уврежда нерва и той реално става киста. Освен това понеже мястото е 

много тясно, се увреждат и всички нерви които са в близост понеже 

се притискат. Осъзнаването ми дойде в момента в който ми 

предложиха операция в чужбина, разбрах че положението е сериозно 

и че ако не се оперирам мога да остана инвалид на легло (или 

операция, или инвалидност). Много плаках, защото, не знаех какво 

предстои и какво ще се случи с мен.  

Преживяването е много трудно... С всеки изминал ден се 

влошаваш. Появяват се симптоми, за които нямаш обяснение. 

Задаваш си въпроси на които нямаш отговор. Деня ти започва с болка 

и страхове и така завършва. Ходиш по прегледи в България и от 

страна на българските лекари нямаш разбиране и това те срива още 

повече. Казваш си симптомите и те ти казват че имаш психически 

проблем и че си въобразяваш. Просто не ти вярват, което те срива 

още повече. Болестта е много непредвидима... днес си сравнително 

добре, а утре не можеш да се мръднеш от болка. Въпреки болките 

чуваш как кистите не са проблем, защото, нямали симптоми, което не 

е така според мен. Чувствах слабост в краката, силна болка в седнало, 

право и легнало положение. Схващаха ми се краката, силна болка при 

каквото и да е било движение, чувствах вътрешна топлина, която 

изгаряше тялото ми вътрешно, все едно изригваше вулкан. Външно 

замръзвах, а вътрешно горях- болеше ме всеки мускул, всяка част от 

тялото. В последствие получих и пареза на долни крайници, а 

докторите продължаваха да ми втълпяват, че си въобразявам, че ме 

боли. Заради топлината се опитаха да ме убедят, че влизам в 

критическа ...Имах чувството, че се боря с вятърни мелници.  

Даже нямам идея как преживях този ад. Може би благодарение 

на подкрепата, която получавах от семейството, приятелите и от 

дарителите. Тази подкрепа е много важна, за да можеш да преминеш 

при това огромно изпитание. Задавах си въпроси какви грехове имам, 

че изживявам всичко това. Не предполагах, че мога да изтърпя 

толкова болка. Последните два месеца бях основно на морфин и дори 
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и той не ми помагаше. Стигаш до състояние в което основно плачеш, 

викаш и никой не те чува. Изолирах се от всички. Не исках да ме 

питат как съм. Не исках да призная, че съм безпомощна. Аз бях 

зависима... не можех да се грижа за себе си и за дъщеря ми. Тя беше 

на 11 години и вместо да гледам аз нея, тя гледаше мен, тя ми даваше 

вода, тя ме хранеше. Плачех скришно за да не ме види. Беше ме срам, 

че не мога да се справя сама.  

През 2015 година заминах за Кипър в инвалидна количка и 

силно влошено здравословно състояние. За мое щастие претърпях 

успешна операция от американски неврохирург . Кистите ги няма. 

Болката изчезна. След продължителна рехабилитация успях да 

проходя. Виждах слънцето. Виждах надежда. Стъпих на асфалта, 

видях птички и хора, а не само небе както бях с месеци наред, понеже 

от леглото само това виждах. Сега живея нов живот... родих нов 

живот, появи се първото бебе в света след такава операция.  

 

 

 

* * * 

М. Р., 44 г., жена, София 

Знам, че имам описани в сцинтиграфия вероятни кисти на 

Тарлов. Не съм сигурна, дали те са причина за болките и 

инвалидизирането ми, не се чувствам диагностицирана, нямам 

никаква представа какво се случва с мен. 

В началото просто се лекувах, с каквото ми кажат, подложих се 

на операция за дискова херния, и смятах, че всичко ще е наред след 

постоперативния период, както ме уверяваха лекарите. До момента, 

в който болките продължиха и се влошиха (вече две години от 

операцията) и след много консултации, изследвания и терапии 

нямам никакво подобрение, нито диагноза, преживявам просто ден 

за ден и не се надявам на нищо.  
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* * * 

П. М, 43 г., жена, с. Мулдава, Асеновградско 

1. с постоянни болки 

2. тежко 

3. зле, без нормален живот 

 

 

 

* * * 

Р. И., жена, 39г. Бургас 

От близо 4 години знам за болестта си. Не знаех нищо за нея. От 

оскъдната информация на български език разбрах какво 

представлява. При мен кистите са в сакралния отдел. Болката 

предимно се изразява в кръста, краката и коремната област. 

Единственото решение е операция, но в чужбина и е доста скъпа, 

непосилна за страдащите от кисти на Тарлов. 

Болестта вече се я появила. Нося си я. Тя е част от ежедневието 

ми. Засега имам две кисти. Надявам се да не се появяват още. 

Важното е, че не съм се залежяла. Ходя си на работа. Движа се. Когато 

имам възможност вървя към 10км.  

Болестта ме потиска и напряга, вечер не мога да спя. Често 

болката ми пречи за нормални ежедневни дейности-например, не 

мога и да спортувам. Отначало се страхувах много. Ядосвах се, защо 

точно на мен се случва. Постоянно мислех за това. Не я приемах и 

осъзнавах. С течение на времето започнах да свиквам. Живея с нея, 

макар и болките. 

 

 

 

* * * 

Р. К., жена, 44 г., София 

Симптомите ми започнаха през 2010, беше ми поставена 

правилната диагноза през 2013. Имам и писмено заключение от 

преглед на ЯМР, че симптомите ми са причинени от кистите. 
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Лекарите смятат, че кистите ми са вродени, но през 2010 по 

неизвестна причина са започнали да нарастват.  

Работя от къщи, затова нямам проблеми с работата, но дългото 

ходене пеша ми е невъзможно. Преди симптомите бях активна 

планинарка. При продължително седене се налага да си слагам 

компреси. Свикнах да се пазя, да не правя резки движения в кръста, 

да не се претоварвам физически и да легна при усилване на болката. 

Това ме спасява и ми дава възможност да се поддържам 

работоспособна, въпреки че не мога нито да ходя дълго, нито да 

извършвам продължителна физическа работа. 

В момента състоянието ми е що-годе добро, но ако кистите 

продължат да нарастват, положението ще стане много сериозно. 

В София ми казаха, че може да се направи операция, но не се 

съгласих тъй като неврохирурзите тук все още нямат достатъчно опит 

с операции на Тарлови кисти. За операция в чужбина пари нямам, 

сумите са огромни. 

 

 

 

* * * 

Р. С., жена, 69 г., гр. Стамболийски 

Като тежко здравословно бедствие, което ме сполетя незнайно 

от къде. 

Болестта ме беше сполетяла още преди 10 години, но аз не 

знаех, че всичко което ми се случва е от нея. Отначало пристъпите 

бяха епизодични и по кратки. С напредването на времето и болестта 

ми напредва с него. 

Бях обвиняване, че си въобразявам несъществуващи болки. 

Изпращана бях на психолог, психиатър и невролог. Никой обаче не 

си направи труда да разбере истинската причина за е всичко това, тъй 

като не е на неговият гръб! 

Как се живее с болка? Трудно. Всеки би ме разбрал, само ако го 

сполети – иначе едно е да ти се оплакват, друго ти да изпитваш тези 

болки. 
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Това заболяване е много коварно – придружено с болки по 

цялото тяло, които се изразяват в слабост в краката, изтръпване, 

мускулни болки, болки в главата, вратът, таза, сухожилията. А в 

същото време лекарите не признават, че има такова заболяване. 

 

 

 

* * * 

С. К., жена, 50 г., София 

Разбирането за болестта премина през твърде сложен и труден 

път за мен. След безкрайни изследвания по отношение на болките, 

паренето и изтръпването в ануса и лумбо-сакралната област, които 

имах, и пролежаване в различни отделения, причината не бе открита. 

Сама се „хванах“ за изречението „периневрални кисти“ от 

разчитането на ЯМР. От там насетне започнах проучване какви са 

тези кисти и влязох в контакт с хора със същите оплаквания и 

симптоми. В България информация липсва, а от неврохирурзите  

една малка част са склонни да приемат кистите като симптоматични.  

След като разбрах, че заболяването се неглижира и осъзнавайки 

за какво всъщност става дума, изпаднах в страх, стрес и депресия от 

безизходицата, в която се озовах. Започна ново ходене по мъките при 

търсене на специалисти неврохирурзи, невролози, рехабилитатори, 

психотерапевти, които да са запознати поне отчасти с проблема, за 

назначаване на адекватна терапия и рехабилитация. Обходих редица 

„светила“, но за съжаление много от тях не са чували за тези кисти, а 

други изцяло ги отричат като симптоматични. Трети просто 

изпробват някакъв метод, тъй като реално лечението се оказва само 

оперативно. Болките се копират с медикаменти, които реално не 

лекуват болестта. Понижената трудоспособност не може да се 

документира от ТЕЛК/дадоха ми 30%/ поради неразбирането на 

болестта и липсата на МКБ на заболяването.  

От клона на Американската болница в Кипър и от Фондацията 

в Германия потвърдиха диагнозата Периневрални кисти на Тарлов. 

Имам изпратен план за операция на стойност 44 хил.евро. 
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Животът с кисти на Тарлов е всекидневна, 24-часова борба с 

болката, която не мога да сравня с никоя друга. Приемам високи дози 

медикаменти /Лирика и Дулсевия/, които имат огромни странични 

ефекти. Промени се ежедневието,  начина ми на живот и социалната 

ми ангажираност поради невъзможността за продължително седене 

и стоене. Продължителното пътуване е невъзможно. 

 

 

 

* * * 

Т. Д., жена,46 г. 

Кистите при мен са двустранни на три нива в шиен отдел, като 

най- голямата от тях е 1 см, диагностицирана съм с това заболяване 

през месец октомври 2019 г след направен ЯМР като контролен след 

операция от дискова херния, направена преди 10 години на ниво ц5-

ц6. Освен кистите са установени още две дискови хернии на съседни 

нива. Около 5 години след операцията се чувствах сравнително добре, 

но след това се появиха отново болките. Лично аз преди години 

повярвах, че операцията е решила моя проблем, но не се оказа така. 

Болките които изпитвам са сходни с болките от преди операцията- не 

са постоянни, епизодични са. 

Първо потърсих причината за болестта- получих различни 

отговори от лекари, като единият беше, че аз така съм се родила ( на 

резонанса преди операцията не се виждат кисти), другият, че е в 

следствие на травмата на врата получена при падане и удар, когато 

бях на 17 години и ,че кистите са в следствие на направената операция 

от дискова херния. Последният доктор обясни, че операциите на 

шийни дискови хернии в България не се правят както трябва, освен 

този имплант е трябвало да се сложат допълнителни 

стабилизатори..., че импланта, който ми е сложен не може да се 

подменя. Добрата новина при мен според лекарите е, че нямам 

притискане в гръбначно-мозъчния канал към този момент. 

Ако можех да се върна назад във времето бих търсила други 

варианти за да избегна операцията, защото всяка една намеса води 

до последствия, но когато имаш болки се доверяваш на лекарите, но 
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лошото е ,че никой не ти обяснява какво може да се случи в бъдеще 

след такава намеса. 

Но станалото е станало и няма как да се промени .  

Второто нещо което правя от години е да търся 

психологическите причини за болестите – има много книги на тази 

тема, но кистите на Тарлов са рядко заболяване и липсва 

информация конкретно за тях. Звучи плашещо това, че кистите могат 

да бъдат открити на много нива на гръбначния стълб, което означава 

множество операции. Единствения известен вариант към момента за 

успешно направени операции е в AIMIS –Кипър, според 

информацията която имам. Консултация не съм правила, защото 

сумите са непосилни за мен, виждам, че при обявена кампания за 

набиране на средства бавно се набират средства, няма я подкрепата 

от държавата и се чувстваш като в яма от която няма изход. Надявам 

се да не се задълбочават проблемите, да съм от процента хора при 

които самите кисти не пречат. Старая се да водя съвсем нормален 

живот, ходя на работа, когато имам силни болки пия лекарства, но 

ако са поносими избягвам употребата им, почивам си когато съм 

изморена, намерих си работа, която да ме удовлетворява и физически 

не ме натоварва, концентрирам мислите си към позитивното, което 

не означава, че игнорирам заболяването, напротив- приемам го, 

защото за да се справиш с даден проблем първо трябва да приемеш, 

че го има. 

Вярвам също, че могат да бъдат открити други варианти, които 

да помогнат за намаляването или пълното изчезване без операция 

(може да бъде открито лекарство, билка, някаква терапия, може би 

избягването на някой храни). Необходимо е подробно проучване на 

това рядко заболяване и подкрепа най-вече от държавата за 

финансиране на такъв тип операции, което означава да бъде 

признато нашето заболяване. 

Лично аз експериментирам с премахване на храни, които 

смятам, че са вредни и чета книги, които дават много отговори за 

моите заболявания, търся алтернатива за лечение. Към момента 

състоянието ми е задоволително и смятам да направя нов ЯМР след 

известно време. 
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* * * 

Т. Ф., жена, 51 г., Пазарджик 

Научих за заболяването Периневрални/Тарлови кисти 

случайно след направен ЯМР по друг повод, търсейки причината за 

множеството ми оплаквания, най-вече няколкогодишни болки в 

мускулите на ръцете. Тези болки с времето се засилваха и доведоха до 

липса на сила до степен да не мога да си отворя бутилка минерална 

вода и да се затруднявам да превключвам скорости на кола, а ръцете 

ми при вдигане нагоре изтръпваха и отмаляваха почти веднага и едва 

си миех косата, не можех да държа книга, по телефон говорех само 

със слушалки, тъй като не можех да задържа ръка до ухото си повече 

от няколко секунди, изпусках предмети, правех бели (защото 

например забравях, че не мога да извадя тава с една ръка от фурната) 

и бях на път към инвалидизация. Заради това в последните 3-4 

години ходих при невролози, неврорихурзи и ортопед - получих ок. 

десетина диагнози, които поставяха и сами или един на друг си 

отхвърляха – множествена склероза, фибромиалгия, шипове, 

разместени вратни прешлени, дискова херния, доброкачествени 

образувания в мозъка и ЦНС, полиневропатия, предменопауза, стрес 

и бърн аут (бягство в болестта) и др. Част от консултациите 

завършваха само с рецепта антидепресанти + гинко билоба. Имах и 

предложение за операция на дискова херния. Не съм пила 

антидепресанти и не съм се оперирала. Това, което ми помогна към 

момента, бяха процедури в барокамера по препоръка на румънски 

лекар – след тях успях да се възстановя физически на ок. 90%.  

Периневралните кисти бяха споменати в разчитането на ЯМР, 

за което аз съм много благодарна, защото съм чувала, че понякога 

изобщо не ги описват. Така имах късмета самостоятелно да разбера 

какво би могло да ми е и да попадна на група съмишленици. Трима 

лекари в България, които попитах какво представляват тези кисти, 

ми отговориха, че това са псевдокисти и са безсимптомни, да не им 

обръщам внимание. Трима лекари в чужбина, с които се консултирах, 

смятат точно обратното. Имам и хронична лаймска болест, която 

също не се признава в България, лекувам я в момента при лекар в 

Румъния. Според двама от лекарите в чужбина е възможно да има 
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връзка между лаймската болест и периневралните кисти, тъй като се 

смята, че такива кисти се появяват по рождение, след физическа 

травма или вследствие инфекция. Двете „странни“ болести заедно 

определено ми идват в повече както като симптоматика, така и като 

необходимостта да търся информация, да се самофинансирам 

(въпреки че внасям солидни здравни осигуровки), да предприемам 

някакви действия, а освен това и да се обяснявам.  

Отричането на едно заболяване от медицината и непознаването 

му срещу обществеността води до съмнение в съществуването му и в 

семейния и приятелски кръг. Така се оказваш не само с мъчително, 

но и със „самотно“ заболяване. Много е трудно в такава ситуация. 

Научих се да страдам мълчаливо, да се оправям сама и да търся 

помощ на принципа на „килийното обучение“ – тези като теб, които 

знаят, казват на онези, които не знаят. Много се разстроих, когато 

моя близка роднина ми каза уж на шега, че според нея страдам от 

Синдрома на Мюнхаузен – да се правиш на болен, за да привличаш 

хорското внимание – докато аз всъщност се опитвам да правя точно 

обратното – преструвам се на здрава – и затова окончателно спрях да 

говоря за болести, болки, лечение, лекарства, какво съм чула или 

чела в интернет, какво правя или смятам да правя и т.н. Болката ми 

засега е поносима, а и аз съм много издържлива и търпелива по 

рождение. С времето свикнах с нея, бих я оприличила на пуловер – 

не е част от мен, но е навсякъде с мен. Освен физически се измъчвам 

и душевно, тъй като виждам от една страна как се измъчваме болните 

хора, а насреща е преобладаващото бездушие и комерсиалност на 

обществото и медицината в България. Опитвам се да споделям и да 

помагам. Ядосвам на пасивността на тези, които трябва да вземат 

съдбата си в своите ръце. И се възхищавам на онези, които не спират 

да действат.  
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СДРУЖЕНИЕ НА ТАРЛОВИТЕ ПАЦИЕНТИ 
В БЪЛГАРИЯ- ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ 

 

Животът е единствен и красив, 
не се отказвай никога от него! 

Повярвай, 
Можеш всичко щом си жив. 

Повярвай във доброто споделено! 
 

 

 

 

Лице за контакти:  

Моника Милкова Маринова 

Мобилен телефон:  

0885 44 00 19 

Адрес за кореспонденция:  

ул. „Средна гора“ 2, 6008 Стара Загора 

 

 

 

Сайт: http://tarlov-bg.eu/ 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%

B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%

82%D0%B5-

%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%

B8-%D0%B2-

%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%

8F-%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-

1977246042381672/ 

http://tarlov-bg.eu/

