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Всеки човек понякога изпитва болка. Изключение правят само хората, 

които имат изключително рядкото генетично заболяване, наречено 

вродена нечувствителност към болка. На практика болката е универсален 

човешки опит.  

Болката винаги е неприятно усещане, защото тя предупреждава за 

наличие на нараняване, за начало на увреждане. Това е сигнал, който 

помага да се предпазим, да дадем възможност нараняването да заздравее 

или увреждането (болестта) да бъде излекувано. Това е положителната 

страна на болката. 

Понякога обаче, болката остава и нещата се объркат – получава се 

нараняване, което не заздравява, или се появява болест, предизвикваща 

болка, която не се подава особено на лечение – и в крайна сметка болката 

се превръща в хронична.  

Хроничната болка е много стресиращо и изтощително преживяване, 

независимо дали се осъзнава или не. За съжаление има много погрешни 

схващания, които могат да направят живота с хронична болка още по-

труден.  

Тук ще се опитам да представя 10 често срещани мита за хроничната 

болка. 

 

*** 

Мит №1: С времето се свиква с хроничната болка. 

Хроничната болка винаги, 24/7 присъства в живота на човека. Да, истина 

е, че с времето се свиква с нея, но само ако не е много силна или 



нетърпима. Тя обаче променя живота така, че се превърща в основната ос, 

около която животът тече. Човек, иска или не иска, се научава да 

функционира по някакъв начин, докато изпитва такава болка, която би 

била инвалидизираща за някой друг. Научава се да избягва дейностите, 

които я влошават, да носи само меки, по-свободни дрехи, да разпределя 

домакинската работа за различни часове и дни. Но въпреки това болката 

не си отива. Тя винаги боли, непрекъснато, всеки път. 

 

*** 

Мит №2: Щом вчера бяхте на това събитие, защо 

днес да не можете да отидете на другото? (Силата на 

болката не е статична величина) 

Изпитването на хронична болка е динамично преживяване. Само защото 

някой страда от нея, не означава, че той изпитва една и съща по сила 

болка през цялото време. Често състоянията, които причиняват хронична 

болка, са непредвидими и имат обостряния и периоди, когато 

положението не е толкова лошо. Напълно възможно е един ден човек да 

се чувства достатъчно добре, за да посети концерт, а на следващия ден да 

изпитва толкова силна болка, че да не може да стане от леглото. Нещо 

повече, подобни състояния могат да се редуват и в рамките на един ден. 

Възможно е също така, болката да се преодолее достатъчно дълго, за да се 

отиде на концерт, на който човек винаги е искал да присъства, знаейки, 

че след това ще плати доста скъпо за този свой „подвиг“ с още по-силна 

болка в продължение на дни. Не трябва да се правят предположения за 

това как се чувства някой въз основа на едно събитие. 

 

*** 

Мит №3: Усмихвате се, облечени сте и изглеждате 

добре, така че едва ли се чувствате толкова зле. 

(Външният вид не е индикатор за силата и 

продължителността на хроничната болката) 

Хората, които изпитват хронична болка, се научават да живеят 

сравнително активно, докато изпитват толкова силна болка, която е в 



състояние да изпрати „обикновен“ човек в спешното отделение. Не е 

възможно да се ходи там постоянно или човек да прекара остатъка от 

живота си в леглото. Те се научават да действат сравнително нормално, 

защото външната манифестация на болката кара повечето хора да се 

чувстват неудобно, когато видят някой, който я изпитва. При внимателно 

вглеждане, може да се види лека гримаса, когато човек мисли, че не го 

гледат. Или ако бъде опознат достатъчно добре, той може да покаже 

снимка от деня, когато е бил „стоварен“ в леглото, плачейки от трудно 

поносима болка. Но през повечето време хората с хронична болка могат 

да действат сякаш са здрави, въпреки че не са. 

 

*** 

Мит № 4: Хората с хронична болка са „просто 

депресирани“. 

Между хроничната болка и психичните заболявания съществува тясна 

връзка. Известно е, че депресията може да причини например 

главоболие. Въпреки това, в повечето случаи хроничната болка не се 

дължи на депресия, а на друго, соматично състояние. За съжаление, 

много хора с хронична болка в крайна сметка развиват депресия, т.е. не 

депресията поражда болка, а хроничната болка може да доведе до 

депресия. Възможно е последната да влошава болката и да довежда до 

още по-голямо страдание. Нелекуваната хронична болка, когато е много 

силна и продължителна, може да доведе дори до самоубийство. Много 

хора с хронична болка се лекуват от депресия, но това не означава, че 

болката е изцяло в главата им или се дължи на психично заболяване. 

 

*** 

Мит № 5: Ако болката се лекува с 

болкоуспокояващи, то човекът с хронична болка не 

чувства никаква болка. (Има лекарство – няма 

болка) 

Според авторката на оригиналния текст „Думата „болкоуспокояващо“ е 

погрешна. Болкоуспокояващите лекарства, отпускани с рецепта, не 



отнемат усещането за болка, а просто го намаляват до приемливо ниво“. 

Ето с това не съм съгласен, защото понятието е много точно – 

успокояване, редуциране силата на болката. Това обаче, едва ли е най-

важното. За съжаление, поне доколкото аз знам, всички лекарства, 

свързани с лечението и редуцирането на хронична болка, имат нежелани, 

странични ефекти. Това обикновено затруднява намирането, както на 

правилното лекарство, така и на точната дозировка, които намаляват 

болката до функционално ниво, без да вредят на човека, или да му 

отнемат възможностите за активен живот. 

 

*** 

Мит №6: Ако човек приема опиати, то вероятно е 

зависим. 

Много хора приемат опиати за продължителен период от време. Те 

развиват зависимост от лекарството, но могат да се откажат лесно от него, 

ако то бъде спряно внезапно. Това не е пристрастяване. Пристрастяването 

е състояние, характеризиращо се с жажда за лекарства и злоупотреба с 

тях, за да се получи „висока доза“, която с времето се увеличава. Човекът, 

изпитващ хронична болка не търси високата доза. Той търси облекчение 

за болката си. За съжаление разбира се, има и хора с хронична болка, 

които в крайна сметка развиват пристрастяване. Но това е много малък 

относителен дял от хората, приемащи опиати за своята болка. Важно е 

лекарите и пациентите да бъдат внимателни с лекарствата, които носят 

риск от пристрастяване. 

 

*** 

Мит № 7: Хората, които приемат 

болкоуспокояващи, изписвани с рецепта, са просто 

слаби. Имам болка, но никога не бих ги 

употребявал/а. 

Болката на Другия е невидима и неосезаема. Въпреки това тя е реална. Тя 

е обектвино-субективна действителност. Една и съща по вид и сила болка 

се преживява и изтърпява по различен начин и всеки човек има различна 



поносимост към болката. Множество са факторите, които допринасят за 

толерантността към болката, включително гени, пол, хормони и 

психично здраве. Силата на волята на даден човек е само една малка част 

от този факторен „букет“. Освен това, никой не е в състояние да понася 

силна или много силна болка за ден или за няколко дни. Тя може 

постепенно или много бързо да изтощи всеки. Наличието на по-ниска 

толерантност към болката не е факт, от който човек трябва да се срамува. 

Всеки има преломна точка, след която ще е готов да приема лекарства. 

Няма начин да се разбере колко болка изпитва някой Друг. 

 

*** 

Мит № 8: Болката трябва просто да се преодолее. 

Без болка няма победа. 

Когато човек участва в маратон, той изпитва мускулна умора и болка, но 

ако продължи, може да стигне до финала. След това той може да почива 

няколко дни. В този случай има смисъл човек да се мотивира да 

преодолее болката. Когато човек живее с хронична болка, няма финална 

линия. Всеки ден носи повече болка. Това е изтощаващо дори за хората 

със силна воля. Освен това, в много случаи опитите за преодоляването й 

влошават нещата и е напълно възможно да се появи още по-силна болка. 

Когато има хронична болка, е абсолютно задължително човек да се научи 

да слуша внимателно тялото си, да разчита правилно неговия език, за да 

може да разграничи „добрата“ болка (например от мускулна треска в 

резултат на упражнения), от „лошата“ болка, появяваща се при 

нараняване, както и „неутралната“ болка, когато нещо просто ще боли, 

независимо какво прави човек. 

 

*** 

Мит № 9: Хората с хронична болка са мързеливи. 

Когато човек е изкълчил глезена си, все пак ходи на работа всеки ден. 

Напълно възможно е да изглежда, че човек е просто мързелив, когато 

прекарва цял ден в леглото, „прикован“ към него от болката и то няколко 

пъти седмично. Всъщност огромното мнозинство от хората с хронична 

болка имат цял списък с неща, които искат да направят и да постигнат, но 



са принудени да не ги правят, защото болката им е отнела всички 

възможности за това. Едно е да се преодолява болката в продължение на 

няколко дни от изкълчването, знаейки, че кракът скоро ще се оправи, 

съвсем друго е човек да се опитва да преодолява болката всеки ден в 

продължение на месеци или години. Хроничната болка в крайна сметка 

изтощава всички. Да се слуша собственото тяло не е мързел. Това е грижа 

за себе си, така че може би утре ще е възможно да се отметнат едно или 

две неща от този списък. 

 

*** 

Мит № 10: Хората с хронична болка просто обичат 

да се оплакват и да привличат внимание. 

В съвременните развити общества се приема, че когато хората се 

разболяват след това те оздравяват. Но често отношението към Другите, 

които се разболяват и остават болни, не е много адекватно. Човек може да 

се преструва, че проблемът не съществува, защото мисълта за това, което 

се случва, плаши. Когато някой почувства болка за първи път, неговите 

приятели и колеги могат да го изслушат съчувствено и съпричастно. 

Въпреки това, след няколко седмици или месеци, се появява вероятността 

от умора в околните да слушат постоянните лоши новини. Поради това 

хората с хронична болка често се научават да не споделят проблемите си, 

освен ако не е изключително тежко. Човекът с хронична болка много 

рядко ще иска да привлича внимание към себе си с проблемите, 

породени от болката. Тъкмо обратното, той ще ги прикрива докато това е 

възможно. 

Разновидност на тази ситуация е, когато хората с хронична болка са 

обвинявани, че страдат от „синдрома на Мюхаузен“1. Това е особено 

болезнено и травмиращо, когато се прави от лекар, който не е в състояние 

да идентифицира причините за оплакванията на пациента си.  

 
1 Този синдром е описан за първи път от английски лекар (Ричард Ашър) през 1951 г. С 
наименованието „синдром на Мюнхаузен“ той обозначава симултативно разстройство 
при хора, които демонстрират необикновено богатство от причудливи и драматични 
симптоми, които е почти невъзможно да се вместят в някаква смислена диагноза. Този 
синдром е психичен проблем. Виж например: Szczeklik, Andrzej (2002) Katharsis. O 
uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki. Wydawnictwo „Znak”, Kraków. (Катарзис. За 
лечебната сила на природата и изкуството), с. 28. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katharsis._O_uzdrowicielskiej_mocy_natury_i_sztuki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katharsis._O_uzdrowicielskiej_mocy_natury_i_sztuki


*** 

Известно е, че хората са склонни да оценяват другите в зависимост от 

своя опит, преживявания и духовна същност, в зависимост от традициите 

и социалната среда, в които са се формирали. Тези оценки обикновено 

нямат нищо общо дори и със зачатъчен стремеж да се разбере Другият. 

Той просто е длъжен да бъде такъв, какъвто си го представя оценяващият, 

според собствената си матрица. Мярата е: „Щом на мен ми помага, няма 

как да не помогне и на теб“. Ако не стане, Другият е виновен. Няма 

значение защо и за какво. Животът в подобна среда, особено при наличие 

на хронична болка, е изключително труден и натоварващ. 

 

Източник: Meadowlark, C. (2018) 10 Myths About Chronic Pain That Make 

It Even Harder to Live With. https://themighty.com/2018/02/chronic-pain-

myths-

misconceptions/?utm_source=cordial&utm_medium=email&utm_campaign

=segment_hot_daily_article_recommendation 


