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Какво представлява хроничната болка?1 

Хроничната болка е постоянна болка, която рядко и за кратки 

периоди напуска тялото на човека. Продължава повече от 3-6 месеца. Тя 

оказва значително влияние върху нас и нашето обкръжение (семейство). 

Влияе върху начина, по който се чувстваме във всеки един момент от деня, 

върху това какво и как правим, върху това което мислим. Тя е различна от 

болката, която усещаме веднага, когато се разболеем или нараним. Това е 

т. нар. остра болка. 

Думата „хроничен/хронична“ е свързана с понятието „време“ 

(хронос – на гръцки: Χρόνος). Хронос, както е известно, се споменава още 

във философските схващания отпреди ерата на древногръцкия философ 

Сократ2, като олицетворение на времето. Освен това Хронос е бог на 

Космоса. С понятието „хронична“ се показва и акцентира върху факта, че 

болката се усеща повече от 6 месеца. Тук, според мен, има един парадокс. 

Ако острата болка отзвучава много бързо след изявата си и повече не се 

завръща, то как да наречем болката, която се появява и продължава 

именно през тези 3 до 6 месеца, отвъд които се приема, че тя вече е 

прераснала в хронична? Струва ми се, че за хронична болка можем да 

говорим още след първите 30 дни от появата на болката, дори само поради 

 
1 Този материал е изграден на основата на: Życie z przewlekłym bólem. 
http://pokonajbol.pl/poradniki-materialy/zycie-z-przewleklym-bolem/ 
2 Сократ е древногръцки философ, роден през 469 г. пр.н.е. в Атина и починал на 19 
февруари 399 г. пр.н.е. също в Атина.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
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факта, че силата на тази болка, когато може да се определи като умерена 

или силна и продължаваща достатъчно време (30 дни не са никак малък 

период), е достатъчна, за да измъчи в не малка степен страдащия човек.  

Когато хроничната болка продължава повече от 30 дни тя се 

превръща в постоянна и най-вероятно ще продължи в обозримо бъдеще, а 

понякога и през целия живот на човека.  

Колкото по-дълго продължава болката и колкото по-силна е, толкова 

повече животът на човека с хронична болка се променя, понякога из 

основи, защото болката засяга почти всяка област от живота. 

Международната асоциация за изучване на болката (IASP) дефинира 

болката като „неприятно сетивно и емоционално преживяване, 

свързано с реални или потенциални увреждания на тъканите 

или описвано с термините на такива увреждания”. 

Лично аз обаче предпочитам да ползвам като дефиниция една мисъл 

на американския изследовател на болката – Дейвид Морис. Ето какво 

казва той: „Болката със сигурност е резултат от биохимичен процес. Но 

нервните пътища и телесните рефлекси не разказват цялата история. 

Болката е субективно преживяване, може би е архетипът на 

субективността, който се преживява само в самотата на нашите 

индивидуални умове. Това, като допълнение, винаги се насища с видим 

или невидим отпечатък на специфични човешки култури. Ние научаваме 

как се усеща болката и се учим какво означава това... Това, което има най-

голямо значение при болката в крайна сметка е извън лабораторията – 

може би това са личните и социалните значения, с които ние 

и заобикалящата ни култура ги натоварваме”3. 

Още в края на 2012 година съм писал следното: „Хана Аренд – 

световно известен съвременен социолог, споделя подобни виждания за 

ХФБ. Според нея „… 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 

 
3 Morris, D (1991) The Culture of Pain. University of California Press, Berkeley. рр. 14-15 
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степен, че можем да забравим за нея по-бързо и по-лесно, отколкото за 

каквото и да било друго”4. 

При опит да се обединят в някаква степен и да се изразят тезисно 

идеите, заложени в разсъжденията на Д. Морис и Х. Аренд, вероятно би се 

получило следното: 

● Болката е резултат от биохимичен процес; 

● Болката е субективно преживяване, което се случва само в 

самотата на нашите индивидуални умове. Усещането на силна 

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

споделяне преживяване; 

● Болката носи видим или невидим отпечатък на специфични 

човешки култури; 

● Учим се как се усеща болката и се учим какво означава това; 

● Усещането на физическа болка отнема чувствителността към 

действителността и изолира човека от нея; 

● Най-голямо значение при болката имат личните и социалните 

значения, с които ние и нашата заобикаляща ни култура ги 

натоварваме. 

Хроничната физическа болка е проблемна действителност5, дори 

твърде проблемна действителност. Тя е изцяло лично преживяване на 

човека (изпитващ такава болка), към което никой друг няма пряк достъп. 

Хроничната физическа болка е проблемна действителност и поради своята 

продължителност – тя може да продължава с години, дори с десетилетия, 

а личностните и социалните последици от нея са огромни“6. 

Ако се погледне на хроничната болка от друга гледна точка, то би 

могло да се заключи, че наличието на хронична болка означава, че всички 

опити за премахване на причините за нейното възникване и излекуване, 

са се оказали неуспешни и всичко, което остава да се направи, е да се 

приеме и да се живее с нея, колкото и трудно да изглежда това. Никой не 

 
4 Arendt, H. (2000) Kondycja ludzka. Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa 
5 Baszanger, I. (1992) Deciphering chronic pain. In: Sociology of Health & Illness. Vol. 14 (№ 
2), pp. 181-215 
6 Ивков, Б. (2012) Преживяване на хроничната физическа болка. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/06/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D
0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/ 

http://www.literatura.gildia.pl/wydawnictwa/aletheia
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избира страданието като начин на живот, но въпреки всички опити то да 

бъде избегнато или да бъде облекчено, да бъде контролирано или човек да 

води нормален живот, то продължава да съществува. Никога не е нито 

лесно, нито просто да се примирим с факта, че болката е устояла на всички 

опити за изцеление и ще остане с нас и в нас. 

Хроничната болка – казано възможно най-меко – е неприятно 

сетивно и емоционално усещане. Грешката, която много често се прави, е 

да се мисли за хронична болка само в аспекта на физическата 

интензивност на усещането (ох, колко / как боли!). Хората с хронична 

болка много добре знаят, че тя не трябва непременно да е силна през 

цялото време, за да създава проблеми и то съвсем не рядко големи 

проблеми. По-важното е, че тя е факт всеки ден, всеки час, всеки миг от 

ежедневието на човека и може да бъде непредвидима, неопределена и 

неуправляема. Болката има способността да се намесва във всяка област от 

живота, дори и в най-тривиалните ежедневни дейности (например сядане 

и седене на стол или приготвяне на нещо за пиене). Хроничната болка 

може да изтощи напълно човека. В такива ситуации изглежда, че 

положителното, обнадеждаващо и приятелско отношение към света 

надхвърля възможностите му. Неприятните усещания, свързани с 

хроничната болка, не са еднородни и еднакви. Те могат да се променят от 

час на час, от ден на ден, а също и от човек на човек. 

От трета гледна точка всеки очаква, че болката не трябва да доминира 

и да ръководи живота му. Но това много често се случва. Болката наистина 

е неприятна и понякога неопределена, дори доста плашеща. Никой не 

може да предвиди, кога ще има добри и кога лоши дни, защо едни дни са 

добри, а други лоши. 

 

Влияние на хроничната физическа болка върху 

човека 

Животът с постоянна болка засяга всеки човек, който я изпитва, по 

различни, понякога дори невероятни начини. В по-голямата си част това е 

негативно влияние върху личния живот, за което знае само човекът с болка 

и никой друг, Такова влияние може да има обаче и върху професионалния 
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и социалния живот. Всеки би чувствал някои аспекти от него, ако изпитва 

болка. 

Ето някои примери. 

 

Болката и процесът на мислене 

Хроничната болка нарушава мисловния процес. Почти невъзможно е 

човек с болка да има добра краткосрочна памет, да бъде и да остане 

нащрек, да остане фокусиран, ако изпитва например умерено силна 

хронична болка. Болката принуждава човека да забравя и да се разсейва. 

Превръща ума му в „ум като сито“. 

 

Болката и мислите 

Хроничната болка поражда и често поддържа трудни мисли и 

въпроси, на които може да не се намерят веднага или никога отговори, 

като например: „Защо аз?“, „Кога ще свърши всичко това?“, „Защо никой 

нищо не прави?“ или „Не ставам вече за нищо“, „Превърнах се в тежест за 

другите”. Животът с подобни мисли никак не е лесен. 

 

Болката и притесненията 

Хроничната болка може да породи и обикновено го прави множество 

притеснения за бъдещето, за утрешния ден: 

● притеснения за физическото състояния на човека с болка и за 

потенциалната възможност от влошаване: „ако се движа твърде много, 

може да се нараня, болката ще се влоши и ще попадна в болница“; 

● притеснения за това, че другите не вярват. Хроничната болка е 

трудно, а понякога и невъзможно да бъде разбрана и обяснена. Много от 

хората с хронична болка се притесняват, че другите не вярват, че болката е 

реална, а по-скоро мислят, че човекът с болка е слаб или, че симулира; 

● притеснения за финансовото състояние, което бързо може да се 

влоши, за интимните и приятелските връзки, за бъдещето като цяло. 

Целият живот и цялото бъдеще на човека с болка се превръщат в „океан“ 

от несигурност и неопределеност, като над всичко това стои заплахата от 

„буря“ на влошаване и засилване на болката. 
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Болката и емоциите 

Хроничната болка може също така, да предизвика силни негативни 

емоции, които никога преди това човекът с болка не е изпитвал. 

Например:  

● фрустрация,  

● гняв, раздразнителност и горчивина,  

● песимизъм,  

● самокритичност и ниска вяра в собствените възможности и 

способности. 

Гневът и силната раздразнителност могат да бъдат голям проблем. 

Невъзможно е да се усеща непрекъснато болка и човек да бъде спокоен. 

Нека си представим един малък мисловен експеримент. Какво би станало 

ако се даде болката на голямо куче? Дали животното ще бъде безопасно за 

хората? Болката прави човека агресивен, макар и само вербално. 

Агресията може да бъде личен въпрос и най-вероятно ще коства много 

усилия, за да бъде запазена в тайна, но болката може да направи човек 

яростен и раздразнителен, а управлението на тези емоции е нещо, което 

трябва да се научи, но това изисква огромни усилия. 

 

Болката и поведението 

От момента на появата си и в продължение на дългото и непрекъснато 

присъствие на болката, в поведението на човека започват да се появяват 

промени. Такива промени могат да бъдат: 

● социална (само)изолация – човек се чувства постоянно изморен и 

няма сили да се среща с другите. Хората, макар и близки и приятели, му се 

струват изморителни. Човекът с хронична болка често предпочита да е 

сам; 

● умора – през повечето време човекът с хронична болка се чувства 

уморен, сякаш някой или нещо (това е болката) е изцедил всичките му 

сили. Човек има усещането, че жизнената му енергия едва мъждука и вече 

не може да е безгрижен, както преди; 

● липса на активност в такива важни лични сфери, като работа, секс, 

срещи с приятели, хоби и др.; 
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● чести промени в настроението – в даден момент при човека с болка 

всичко изглежда наред, а в следващия момент нещата се влошават (нещо 

като д-р Джекил и г-н Хайд7) – повишава се например плачливостта или 

агресивността, в сравнение с преди; 

● склонност към напрягане и/или претоварване – с надежди или от 

разочарование, човекът с болка прави твърде много и след това заплаща 

за тези си усилия с влошаване на болката.  

Хроничната физическа болка може да оказва влияние върху всички 

сфери от живота на човека и по всички описани по-горе начини, които са 

само част от ужасяващия репертоар на хроничната болка. Всичко това – 

заедно или поотделно – може да превърне живота в ад, в нещо, което е 

много трудно за преживяване и понасяне. 

За хората, които имат голям опит с понасянето и животът с хронична 

физическа болка, е очевидно също така, че емоциите, мислите и 

поведението са неща, които взаимно си влияят и понякога тези 

взаимодействия допринасят за влошаване (засилване) на болката. Твърде 

многото или твърде малкото активност, нещастието, безпокойството, 

самокритиката, умората или гневът, могат да затруднят овладяването 

и/или редуцирането силата на болката. Ако това се случи в 

действителност, възниква т. нар. омагьосан кръг. 

Всички тези не особено полезни емоции, мисли и поведения не 

причиняват хроничната болка като такава, но могат да влошат 

оплакванията и да накарат страдащият човек да почувства, че болката е 

унищожаваща. Никой не избира тези негативни мисли или емоции, но те 

са в състояние да преследват от време на време тези, които страдат. 

Подобни негативни мисли и емоции могат да бъдат много слаби и едва 

забележими, или много силни и завладяващи, могат и да бъдат много 

лични, познати само и единствено на страдащия човек. 

Контролът над собствените мисли и емоции, докато човек изпитва 

болка, му помага да сведе до минимум въздействието на болката върху 

 
7 „Странният случай с доктор Джекил и господин Хайд“ е роман на Робърт Луис 
Стивънсън, в който се разказва историята на добрия доктор Джекил, чиито 
добронамерени експерименти със самия себе си периодично го превръщат в жестокия и 
садистичен господин Хайд. Доктор Джекил и господин Хайд са класически пример на 
раздвоение на личността. Двамата често се използват и като символ на добрата и лошата 
страна на една личност. https://bg.wikipedia.org/wiki 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%81%D1%8A%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%81%D1%8A%D0%BD
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качеството и начина на живот, както и върху качеството на 

взаимоотношенията с най-важните хора в живота му. 

 

Влияние на хроничната физическа болка върху психиката 

на човека 

Всяка болка, особено хронифицираната, предизвиква в човека, който 

я изпитва, емоционални отговори, като страх, страдание, тревога или 

раздразнение. И това е съвсем нормален биологичен отговор на човешкото 

тяло, на човека и неговото психологическо поведение. Това е един от 

елементите за защита от някаква заплаха. 

Ако болката е кратковременна (остра болка), то това не представлява 

никакъв проблем. Но при продължително протичане на болковия синдром 

(непрекъснато и повече от 6 месеца), в главния мозък протичат 

неврохимични изменения. „Запасите“ от серотонин и норадреналин се 

изчерпват, а именно те отговарят за доброто настроение и активността на 

човека. Това води до повишаване на възприемчивостта на болката, до 

намаляване на енергията, възникват проблеми с концентрацията на 

вниманието и нарушение на съня. С други думи, възникват предпоставки 

за развитие на депресия. 

За съжаление при хората с хронична физическа болка депресията си 

остава неразпозната и продължава да усилва чувството за болка, изтощава 

силите на човека и ограничава неговите възможности за оздравяване. Ето 

защо е важно при хората с хронична болка да се предполага наличието на 

депресия, докато това предположение не се елиминира. В никакъв случай 

обаче, не трябва да има недоверие и обвинения в симулации, още по-малко 

подигравки от страна на лекаря спрямо пациента и/или задължително 

изпращане на психиатър8.  

 

 

 

 

 

 

 
8 http://pmu.gkb1.ru/chronic_pain_depression 
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Приложение 

Кратък речник на някои основни понятия, свързани с 

болката9 

„Болката не защитава, а принизява човекът“ (Лериш, 1957 г.) 

„Хроничната болка разрушава психически, психологически и 

социално“ (Стернбах 1974) 

 
Понятие Смисъл и значение/дефиниция 

 
Болка 

неприятно сетивно и емоционално преживяване, 
свързано с реални или потенциални увреждания на 
тъканите или описвано с термините на такива 
увреждания 

Болка – 
придружаващи 
симптоми 

депресия, тахикардия, хипертония, гадене, 
анорексия, безсъние, болков шок и др. 

Ноцицептор  сензорен рецептор, отговорен за предаването и 
кодирането на увреждащи стимули. 

Ноцицептивен 
неврон 

централен или периферен неврон, който е отговорен 
за кодирането на увреждащия стимул. 

Ноцицепция невронни процеси на кодиране и предаване на 
увреждащи стимули. 

Ноцицептивна 
болка 

болка, която се появява при активиране на 
ноцицепторите, което е адекватен физиологичен 
отговор на външно въздействие. 

 
Невропатична 
болка 

болка, причинена от структурно увреждане или 
дисфункция на нервните клетки в периферната или 
централната нервна система. Невропатичната болка 
може да продължи дори без продължаваща 
стимулация. 

Психогенната 
болка 

болка, която възниква в отговор на индивидуално 
значимо емоционално въздействие. 

 
Пробивна 
болка 

временно рязко спонтанно или епизодично усилване 
на болката при прием на лекарства в пролонгирани 
форми. Обикновено се проявява като внезапен, 
много интензивен и краткотраен пристъп на болка. 

 

Хронична 
болка 

болка, която се развива при продължително излагане 
на болка – над нормалния период на оздравяване (3 
месеца). Образуването на хронична болка е 
доминирано от церебрални системи, с участието на 

 
9 Цыплакова, Д. С., Березикова, О. А., Дружинина, Т. В., Березиков, В. А. (2017) Школа 
«Жизнь без боли». Памятка для медицинских работников со средним 
профессиональным образованием по оказанию помощи пациентам с хроническим 
болевым синдромом. Кемерово. 
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интегративни неспецифични (моноаминергични) 
системи на ЦНС. 

Хронична 
болка според 
степен на 
изразеност 

слаба – 1-4,  
умерена 4-7,  
силна 7-9,  
непоносима 9-10  
(субективни оценки по 10-балната скала за сила на 
болката) 

 


