
ЖИВОТ БЕЗ ДИАГНОСТИЦИРАНИ ЗДРАВНИ 

ПРОБЛЕМИ!  

 

 

 

„Диагнозата не прави човека човек с инвалидност. Някои хора живеят с 

недиагностицирани здравни състояния в продължение на месеци, 

години, десетилетия, а понякога дори през целия си живот. Това не 

означава, че техните здравни проблеми ги засягат по-малко в сравнение с 

тези, които си имат име. Да бъдеш недиагностициран е страшно и може 

да създаде сериозни затруднения при ориентацията в разговори, които се 

отнасят до това“. 

Коментар: Диагнозата наистина не прави човека човек с тежка или лека 

инвалидност. Тя само „маркира“ факта, че система от определени 

здравни проблеми (болест) вече са класифицирани и наименовани. 

Диагнозата е социален конструкт, който улеснява лечението на човека с 

дадена болест. Липсата на диагноза, от своя страна, може да поражда 

множество психо-социални, здравни, икономически и други проблеми и 

затруднения, в т.ч. и най-важно, неадекватни, увреждащи терапии 

(лечение).  

„Въпреки че всички заболявания, диагностицирани или не, са валидни, 

понякога недиагностицираните заболявания пораждат усещането за 

невалидност. Често първият въпрос, който ни задават, когато кажем, че 

сме зле или, че сме човек с инвалидност, е каква е нашата диагноза. 

Тогава се налага да се обяснява, че нямаме още поставена диагноза, което 

често води до неудобни разговори, които включват предложения за 

произволни диагнози, които не отговарят на симптомите, или 

предложения от сорта на „просто да намеря нов лекар“ и, разбира се, 

„хамстерът на сестрата на съседа на леля ми имаше този симптом и 

беше…. 

Какво бих искал да знаят другите за това, че не съм диагностициран“? 

„1. Не винаги е добра новина, когато тестовете се връщат като 

неокончателно доказателство.  



При убедителни тестове може да се предложи валидиране, диагностика и 

вероятно дори лечение или излекуване“. 

Коментар: Когато различните изследвания не помагат достатъчно, за да 

бъде поставена окончателна диагноза, това поражда в човека множество 

страхове и притеснения, свързани с неговото здравословно състояние. 

Създава се ситуация на висока степен на неопределеност и неизвестност – 

има симптоматика, но не се знае, какво означава тя и доколко заплашва 

живота на човека. 

„2. Въпреки че е трудно да се разбере, това не означава, че 

недиагностицираният човек преувеличава.  

Не е нужно да разбирате защо нещо се случва, за да можете да 

подкрепите някого“. 

Коментар: В така ситуация е много важно да се прояви доверие и 

истинска съпричастност към човека, който се оплаква от едни или други 

здравни проблеми, а не просто да маркирате безразлично разбиране. 

„3. Хората без диагноза вероятно вече са опитали или проучили 

всичко, което ще предложите.  

Те не са в това положение поради мързел и липса на знания“. 

Коментар: Те не са в това положение и поради незнание или 

невежество. Не бива да се забравя, че в мнозинството от случаите т.нар. 

„добронамерени съветници“ не са лекари, нямат изградено медицинско 

мислене, а сравненията не са доказателство.  

„4. „Как си жив още?“ никога не е подходящ въпрос.  

Често не разбирате колко е трудно да се борят, за да останат на 

повърхността“. 

Коментар: Макар и обикновено този въпрос да се задава с цел да се 

подчертае и да се акцентира с уважение на силата на духа и 

издръжливостта на човека, той наистина никога не е подходящ. 

„5. Да бъдеш определян като „медицинска мистерия“ не е 

страхотна шега или комплимент, които си мислите, че са.  

Има много ограничени услуги и ресурси за хора с такива сложни 

симптоми“. 

Коментар: Хората с неустановена диагноза, наричани понякога 

„медицинска мистерия“, се сблъскват с множество трудности в живота си, 

дори не рядко са подлагани на подигравка от страна на самите лекари.  



„6. Липсата на диагноза не намалява тежестта на симптомите.  

Симптомите могат да имат значително влияние върху живота на човека и 

да не бъдат диагностицирани“. 

Коментар: Наличието на диагноза показва тежестта и сложността на 

болестта, но преди всичко на лекаря и болния. Липсата на диагноза не 

само, че не намалява тежестта на симптомите, а тъкмо обратното – 

увеличава я. И това е така преди всичко поради неопределеността и 

неизвестността, които обвиват здравословното състояние на човека и 

неяснотата за бъдещето. 

„7. Не казвайте „поне не е…“  

Това обезсилва опита на хората без диагноза и предполага, че добре 

познатите състояния имат по-голямо влияние върху живота на човека от 

тези, които са с неизвестни и/или редки болести“. 

Коментар: Всеки здравен проблем има значение – голямо или малко – 

за човека, който го изпитва. Не е работа на когото и да било, в т.ч. и на 

лекаря, да оценява значимостта и тежестта на здравните проблеми, за 

хората, които ги преживяват. Единствено може да се прояви 

съпричастност и ако е възможно да се окаже някаква помощ. Дори само 

да се изслуша човекът, който има потребност „да изпусне парата“, като 

сподели проблемите си. 

„8. Тяхната „интересна медицинска история“ не е нещо, за 

което да разговаряте с вашите приятели, роднини и съседи.  

Споделянето на нечии симптоми и преживявания без неговото съгласие 

не е ОК, без значение колко интересна може да е историята“. 

Коментар: Тази грешка много често се допуска без да се осъзнава, че 

така се предава оказаното ни доверие. Това е предателство спрямо човека, 

който ни се е доверил и е споделил проблемите си. Дискретността винаги 

е за предпочитане пред непоисканата демонстрация на „много знания“, 

които в друг контекст могат да бъдат дори вредни. 

„9. Пригответе се, че на него/нея може никога да не му бъде 

поставена диагноза или това може да отнеме години. 

Някои хора живеят недиагностицирани през целия си живот, така че 

спрете да питате „Знаеш ли какво е това?“ 

Коментар: Любопитството – независимо как се проявява, когато става 

дума за недиагностицирана болест (за диагностицирана също), може да 



бъде вредно или досадно за човека. Не затруднявайте и без това трудната 

ситуация, в която се намира човекът с недиагностицирана болест. 

„10. Въпреки че болестта няма име, ние все още се нуждаем от 

подкрепа.  

По-полезен въпрос, когато разговаряте с някой, който не е 

диагностициран, е „как най-добре мога да те подкрепя?“ 

„Да бъдеш недиагностициран може да има значително влияние върху 

някои взаимоотношения, тъй като мнозина избират да не вярват на 

историята на човека, без лекар да потвърди с име диагнозата, която те 

знаят… 

Като човек, който има, както диагностицирани, така и 

недиагностицирани увреждания, мога да кажа, че да бъдеш 

недиагностициран носи изцяло нов набор от трудности. Ежедневна борба 

е, за да накарате хората да ви повярват, включително лекарите, 

приятелите и семейството. Надявате се, че резултатите от теста ще се 

върнат, показвайки нещо различно от „нормално“, за да потвърдят това, 

през което преминавате. Трябва да убедите медицинските специалисти, 

че тези симптоми са реални и не са преувеличени. Недиагностициран 

човек не може да попълни формулярите, за да получи необходимата 

подкрепа, защото всички те искат диагноза. Това е изолация, когато 

хората започват да се отказват от вас или избират да не ви вярват. Но 

диагностицирани или не, ние познаваме телата си най-добре и нашият 

опит все още е валиден. С диагноза или без диагноза, ние заслужаваме 

грижи и лечение“. 

 

Източник: 10 Things (2022) 10 Things I Wish Others Knew About Being 
Undiagnosed. https://themighty.com/2021/07/undiagnosed-chronic-illness-
disability-
support/?utm_source=newsletter_chronic_illness&utm_medium=email&utm
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