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ХРОНИЧНАТА БОЛКА НЕ Е САМО 

СИМПТОМ. ТЯ САМАТА Е БОЛЕСТ 

 

 

 

 

 

Търся нещо в интернет и случайно попадам на интервю на Анна 

Кропачек (от RMF FM) с д-р Ядвига Пишковска, ръководител на Център 

за лечение на болката в Университетския клиничен център на 

Шльонския медицински Университет в Катовице. Зачетох се и си 

набелязах за превод отделни пасажи, които вероятно биха ми влезли в 

работа някой ден, когато отново се върна към темата за хроничната 

болка. 

Когато ги събрах на едно място реших, че нямам право да си ги „крия“ 

само за мен, а съм длъжен да ги направя публично достояние. А това, кой, 

как и колко ще разбере казаното от д-р Пишковска, вече попада извън 

моята „власт“ и компетентност. 

Струва ми се, че тези няколко мисли на полската специалистка са особено 

актуални в контекстта на това, че за не малко лекари в България, а и не 

само у нас, болката – хроничната болка – си остава само и единствено 

симптом. А това вече не е вярно. 

Проятно четене. 

проф. дсн Божидар Ивков 
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───── 

 

 

 

Болката „е соматично преживяване, което, разбира се, също предизвиква 

психична и духовна, екзистенциална реакция. Болката винаги е 

неприятно усещане. Не може да се пренебрегва. Дори се казва, че ако има 

болка, тя трябва да бъде оценена по същия начин, както всички основни 

жизненоважни параметри, като сърдечен ритъм, кръвно налягане и 

дишане. Ако има болка, тя също трябва да бъде оценена от този, който я 

чувства, а не от лекар, психолог или съпруг“. 

 

*** 

„След като причината (за болката – б.м.-Б.И.) е известна, болката вече не 

е сигнал. Това е ненужно страдание. Ако е хронично страдание, 

пациентът не получава помощ, това вече е болка, превърнала се в болест“. 

 

*** 

„Друг пример – херпес зостер. Пациентът има увредени нервни влакна и 

кожни обриви, предизвикани от вируса. Той получава антивирусно 

лечение, но трябва да вземе и болкоуспокояващи, за да не страда 

излишно. Болката вече е довела този човек при лекаря. Така че той 

трябва да излезе осигурен срещу болката. Такава болка вече е болест. Ако 

продължи повече от 3 месеца, това вече е много сериозно, хронично 

заболяване, което се превръща в много опасен стрес и може да бъде по-

опасно от основното заболяване“. 
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*** 

„Болката причинява хаос в имунната система, във всички тъканни 

защитни системи. Болката довършва болния“ (при онкологични 

заболявания, при които болката е лошо контролирана – б.м.-Б.И.). 

 

*** 

„Болката обаче може да предизвиква и, например, съдови, исхемични 

или хиперемични рефлекси. Болката може да влияе и върху имунната и 

ендокринната система. Това са соматични ефекти, а не психологически. 

Самата болка, някога наричана, психична, заедно с екзистенциалната 

болка, вече е измерение на страданието при заболяване с лоша прогноза, 

например при онкологично заболяване. Духовната болка може да бъде 

соматизирана, например пациентът говори за болка в рамото, въпреки че 

там няма промени, но соматизира духовната болка на това място, защото 

се страхува от смъртта, страхува се да бъде разпозната болестта му или се 

чувства самотен. Това, разбира се, също трябва да бъде признато и 

подкрепено. Въпреки това не може да се счита, че болката е само 

психическо усещане. Това е усещане на нервната система. Нервната 

система е анатомична, соматична система с много аналгетични и болкови 

медиатори“. 

 

 

 

*** 

Само защото болката „е субективно усещане, не означава, че не можете да 

я оцените. Трябва да се използват методи за обективиране, за да се оцени 

болката. Има такива възможности, разполагаме с инструменти като 

цифрови скали за интензивност на болката и въпросници за оценка на 

болката, за оценка на качеството на живот, благодарение на които може 

да се оцени и ефективността на лечението на болката“. 
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*** 

„Болката е определена стигма. Когато ме боли, има заплаха и я отричам. 

Това може да има сериозни последици. Още веднъж подчертавам – 

болката е неконтролиран стрес. Именно стресът има само отрицателни 

ефекти върху централната нервна система. Има научни доказателства за 

това“. Те показват важността на медицината на болката. Тя „трябва да 

служи на болните по-рано, а не когато болката е непоносима. Често 

срещам болни хора, които страдат от години, но влизат в кабинета и 

казват: ако не ми помогнете, ще се самоубия. Това означава, че има 

изчерпване, както психическо, така и соматично и екзистенциално“. 

 

*** 

Най-често хроничната болка е свързана с „Износване на тялото, т.е. 

опорно-двигателната система, дегенеративно заболяване, 

инвалидизиращо заболяване, прогресиращо заболяване като 

онкологично такова, увреждане на нервните влакна от вируси, механично 

увреждане или тъканни промени, като при диабет. Това са хронични 

заболявания, придружени от синдром на хронична болка. Главоболието 

също е често срещано, но невролозите вече се справят по-добре, защото се 

лекува по-скоро причинно, отколкото симптоматично. Лекуваме 

симптоматично в клиниката за болка“. 

 

*** 

„Болката, от друга страна, блокира целия механизъм на поява на 

зависимост в централната нервна система. Ако има болка, пациентът не 

може да бъде зависим от лекарството, защото то не е награда, 

удоволствие за него. Предполага се, че лекарството има аналгетичен 

ефект, но това трябва да се наблюдава и оценява“. 

 

превод от полски език 

Божидар Ивков 

 

 

 


