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ПРЕДГОВОР 

 

Идеята за този сборник се роди в края на 2021 г. Дълго време се 

колебаех дали има смисъл да го правя. Та всеки материал вече беше 

публикуван в блога ми. Но поради факта, че бяха видели бял свят по 

различно време, събраните тук текстове не даваха пълна представа за 

значимостта на биосоциалния феномен – хронична физическа болка. 

Известно е, че той е един от централните проблеми за съвременната 

медицина. Но както се вижда от текстовете, той не е единствено проблем 

на медицината, а и на други науки: психология, философия, социология 

медицинска антропология. 

Така събрани текстовете показват сложността и различни аспекти на 

хроничната болка, нейното влияние върху всички измерения на 

човешкия живот. И може би това е едно от достойнствата на Сборника.  

Подредбата на материалите не следва хронологичния ред на тяхната 

обективация в блога ми, а своя вътрешна тематична подредба и логика. 

Започвам с мисли за болката и завършвам с краткото представяне на 

няколко важни, значими книги, посветени на хроничната физическа 

болка.  

Текстовете имат подчертано научно-популярен и научен характер и 

феноменът, който е предмет и обект на изследване, е разглеждан преди 

всичко от позициите и понятийния апарат на философията и 

социологията на болката. Изследвани са нейните социални и 

психологически измерения и влиянието й върху живота на човека, 

преживяващ хронична болка, защото болката е субективен и строго 

индивидуален проблем –„Всеки има свой път през болката“.  

„…физическата болка притежава властта да разрушава света на 

личността, нейната индивидуалност и нейния глас“ – пише Ветлесен. 

Този сборник е своеобразна реакция срещу „заличаващата“ сила на 

хроничната болка, срещу нейната способност да ни променя, дистанцира, 
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изолира и да затваря и унищожава нашите потребности да споделяме, да 

изразяваме своите най-интимни мисли, когато това е възможно и/или 

необходимо.  

Искрено се надявам този малък сборник да бъде полезен на всеки, 

който се докосне до него. 

Искам да изкажа своята благодарност на моите рецензенти – доц. д-

р Юлия Васева-Дикова и доц. д-р Ирена Станкова за всестранната 

подкрепа. 

Особена благодарност дължа на Юлиана Иванова за идеите, 

критичните бележки и за подкрепата при писането на всеки един от 

материалите. 

проф. дсн Божидар Ивков 
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ЗА БОЛКАТА1 
 

„Да размишляваш за смъртта значи да размишляваш за свободата. 

Който се е научил да умира, той се е отучил да бъде роб. Готовността ни 

да умрем ни избавя от всяко подчинение и принуда. Няма никакво зло в 

живота на този, който добре е разбрал, че лишаването от живот не е 

никакво зло“. 

Мишел дьо Монтен. Опити, том 1. 

 

*** 

„…понякога величието се състои в това – да живееш“. 

Мишел дьо Монтен. Опити, том 2. 

 

*** 

„…физическата болка притежава властта да разрушава света на 

личността, нейната индивидуалност и нейния глас“ 

„Изтезанието е суров опит, който малцина са изпитали. Хората 

обаче, страдащи от особено мъчителни болести (особено с хроничен 

характер), могат да преживяват нещо подобно, в този смисъл, че живота 

се редуцира до болката и че живота, който се състои само от болка, 

безспирна и безперспективна, представлява сам по себе си съвършено 

друга форма на съществуване, в сравнение с тази, която е известна на 

здравите хора и се възприема от тях като полагащ им се“. 

„Когато физическата болка ни отнема всички жизнени сили, то ме 

заплашва не само изолация и самота, отделеност от всичко, което ме 

заобикаля. И не само защото целият свят се свива до една-единствена 

точка: натрапчивата реалност на болката превръща светът в място за 

страдание и в нищо друго, превръща страданието в мой единствен свят. 

 
1 Публикувано на 6 март 2022 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2022/03/06/%d0%b7%d0%b0-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/ 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2022/03/06/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/
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Когато тялото се превръща в източник на болка, то стеснява рамките на 

моето съществуване, аз губя усещането, че друг човек може да ме разбере, 

че аз означавам толкова, колкото и той. Сега аз със своята болка се 

намирам от едната страна, а всички останали, които не изпитват болка, – 

от другата страна. Колкото повече се сливам с тялото си, изпитващо 

страдание, толкова повече се отдалечавам от всички останали хора с 

всичките им проекти в обкръжаващия свят отвъд пределите на моето 

тяло и неговата болка“. 

А. Ю. Ветлесен. Философия на болката. 

Коментар: каквото имах да кажа, го казах с думите на Монтен и 

Ветлесен. 
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ВСЕКИ ИМА СВОЙ ПЪТ ПРЕЗ 

БОЛКАТА. МИСЛИ2. 

 

Злото и лошотията в хората са право пропорционални на тяхното 

нещастие. 

*** 

Обичам да се наслаждавам на актьорската игра на хората, когато лъжат, 

без да знаят, че знам истината. 

*** 

Много хора носят на врата си кръстчета. Златни! А когато потърсиш в 

душите им вярата, попадаш в пустиня. 

*** 

Забелязал съм, че да се мисли е много трудно. И може би точно поради 

това хората раздават оценки. 

*** 

Умните хора обмислят всяка своя дума. Глупавите – щедро ги раздават. 

Дори на тези, които не се нуждаят от тях. 

*** 

Вие игнорирате закона по принцип, или имате лична неприязън към 

него? 

*** 

Да остаряваш, е неизбежно. Да порастваш е въпрос на избор, на труден 

избор. 

*** 

Умът трябва да се прочиства ежедневно. В противен случай клеясва. 

 
2 Публикувано на 18 април 2020 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2020/04/18/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%
b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%8a%d1%82-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b8/ 
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*** 

Ако надеждата умира преди болката, то болката остава завинаги. 

*** 

Аз крещя от болка, но никой не ме чува, защото вижда само усмивката 

ми. 

*** 

В чашата на битието най-голяма тежест има хроничната физическа 

болка. 

*** 

Не вярваш, че изпитвам силна болка, само защото се шегувам и се смея. 

Може би си прав – двете взаимно се изключват… 

*** 

Физическото страдание „в своя чист вид“ присъства в моята човешка 

телесност под формата на болест и/или болка, най-вече болка. Защото 

болката винаги е страдание и страданието винаги е болка, а болестта 

може да идва и да си отива незабелязано и неосезаемо. 

*** 

Ако си позволя да парафразирам Ницше би трябвало да кажа, че само 

хроничната физическа болка, възпитавайки човека, го възвишава. 

Опитът ми обаче показва, че това не винаги е вярно. 

*** 

Всеки има свой път през болката. 

*** 

Истински се наслаждават на живота тези, които са се научили да се 

радват на самия процес. 

*** 

Дори физическата болка отстъпва пред силната подкрепа на обичащият 

те човек. 

*** 

Дори Аз, който съм прекарал почти целия си живот в болка, познавам 

само собствената си болка. 
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*** 

Моята болка е само моя. Нито мога да я премахна от тялото си, нито мога 

да я обясня – тя е невидима и твърде осезаема, нито мога да я покажа на 

някого. Тя просто е моя. 

*** 

Хроничната физическа болка присъства дори в радостта ни. 

*** 

Всяка сутрин се събуждам с болка и затова знам, че съм жив. 

*** 

Никой от нас не може да преживее чуждата физическа болка. Мога да 

преживея само болката, която животът ми е отсъдил само за мен. 
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Декларацията за хроничната 
болка като важен здравословен 

проблем, заболяване сама по 
себе си 

 

 

 

Публикуваната тук Декларация за хроничната болка е ценна поне в 

четири направления. 

(1) Признава хроничната болка като самостоятелен здравен проблем, 

разглежда хроничната болка сама по себе си като болест; 

(2) Посочва основните проблеми, с които се сблъска човекът, 

изпитващ хронична физическа болка; 

(3) Разкрива основните измерения на социалната цена за човека с 

хронична болка и за цялото общество; 

(4) Показва епидемиологията, т.е. широкото разпространение на 

хроничната болка в света. 

И макар за остатъците от българското здравеопазване, както и за 

много ревматолози, болката да си остава само и единствено със своите 

характеристики на предупредителен сигнал за проблеми в тялото на 

човека, хроничната болка трябва да се възприема като болест, като 

самостоятелен здравен проблем. 

Не случайно В САЩ и много други страни се говори и се развива 

т.нар. медицина на болката. 

Текстът е интересен от гледната точка на човека с хронична 

физическа болка.  

доц. д-р Божидар Ивков 

 

 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2018/10/30/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2018/10/30/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2018/10/30/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2018/10/30/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82/
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Международната асоциация за изучаване 

на болката и Европейската федерация за 

болката (EFIC) препоръчват приемането 

на световно ниво на 

 

 

 

Декларацията за хроничната 

болка като важен здравословен 

проблем, заболяване сама по 

себе си3 

 

 

 

Октомври 2001 г.  

Издадено в Женева, 11 октомври 2004 г.  

www.iasp-pain.org 

www.efic.org 

 

 

 

 

 

 

 
3 Публикувано на 30 октомври 2018 г. https://bojidarivkov.wordpress.com/2018/10/ 

http://www.iasp-pain.org/
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СВЕТОВЕН ДЕН НА БОЛКАТА 

Настоящата Декларация е представена пред Европейския парламент 

през 2001 г. и се препоръчва от Европейската федерация за болката и 

Международната асоциация за изучаване на болката да бъде възприета 

по света.  

„Болката е важен здравословен проблем навсякъде по света. Въпреки 

че острата болка с основание може да се смята за симптом на заболяване 

или травма, хроничната, постоянна болка е специфичен здравословен 

проблем, заболяване сама по себе си“.  

Коментар: Острата болка, например такава след травма или 

операция, 

представлява сигнал за някакво вредно въздействие или и/или 

продължаващо увреждане на тъканите. Този сигнал е полезен, защото 

предупреждава човека за опасност и необходимост да потърси помощ. 

Острата болка е пряк резултат от някакво вредно събитие и има 

основание да бъде определяна като симптом на съществено увреждане на 

тъканите или заболяване. При много пациенти обаче болката 

продължава дълго след като нейната полезност като алармен сигнал е 

изчезнала, а често и след като вредите са излекувани. Хроничната болка 

при тези пациенти вероятно не е директно свързана с първоначалната им 

травма или заболяване/състояние, а с вторични промени, включително и 

такива, които се проявяват при самата система за откриване на болката.  

В допълнение на това, че е следствие и на различни психологически 

механизми, хроничната болка често предполага появата на комплекс от 

физически и психологически промени, които са съществена част от 

проблема и бремето на пациента, който изпитва болка. Това включва: 

1. Неподвижност и последваща загуба на мускулна маса и 

подвижност на ставите и т.н.,  

2. Потисната имунна система и увеличена податливост на 

заболявания, 

3. Нарушения на съня,  
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4. Влошаване на апетита и храненето, 

5. Зависимост от лекарства, 

6. Свръхзависимост от семейството и други хора, осигуряващи 

грижи, 

7. Свръхпотребление и неуместно обръщане към здравната система, 

8. Влошаване качеството на работа, неработоспособност, 

невъзможност да работи, 

9. Изолация от обществото и семейството,  

10. Безпокойство, страх, 

11. Разочарование, гняв, депресия, суицидност.  

Разпространение на хроничната болка: Въпреки че няма 

всеобхватни епидемиологични данни в световен мащаб, хроничната 

болка е широко разпространено състояние. Резултатите от няколко по-

нови изследвания сред някои общности, показват, че почти 50% от 

участниците в тях са страдали от един и повече видове дискомфорт или 

болка в някакъв момент. За съществен дял от отговорилите болката е 

хронична и значителна, като делът на тези хора се увеличава значително 

при по-възрастните.  

Най-разпространените състояния – болка в гърба, болки от артрит и 

постоянно главоболие (включително мигрена), са толкова често срещани, 

че вече се считат за нормално явление и неразделна част от живота. 

Въпреки че хората, които умират от болка са малко, много са тези, които 

умират с болка, а още повече онези, които живеят с болка. 

Социална цена на хроничната болка: Докато острата болка е 

кратка, хроничната доминира в живота и мислите на пациента, както и 

на неговото семейство, приятели и близки. В допълнение на 

значителното нарушение на качеството на живот на страдащия от болка 

и на неговите близки, хроничната болка увеличава и финансовото бреме. 

Това включва: 

1. Разходи за здравни услуги и лекарства,  

2. Чести отсъствия от работа и загуба на работното място, 
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3. Загуба на доход, 

4. Непродуктивност в икономиката и у дома, 

5. Финансово бреме за семейството, приятелите и работодателите, 

6. Разходи за компенсация, обезщетения и подпомагане. 

Авторитетни източници съпоставят финансовите разходи за хроничната 

болка с тези за рака и сърдечносъдовите заболявания. 

Ползи от широко политическо признаване на декларацията 

за хроничната болка като важен здравословен проблем, 

заболяване сама по себе си: Разпространението на хроничната болка 

като страдание на човека и разходите за обществото, е добре познато в 

сферата на медицината на болката. Това обаче не е толкова признато от 

по-широката медицинска общност, сред политиците и сред обществото. 

За да привлекат внимание към проблема, националните правителства ще 

помогнат на страдащите от хронична болка по света като:  

1. Засилят вниманието към проблема на медицинските специалисти, 

включително да се повиши осъзнатостта и прилагането на различни 

методи за облекчение на болката, да се засили подкрепата в обучението 

на управлението на хроничната болка, да се насърчат научните усилия за 

откриването на нови терапии,  

2. Насърчават усилията на професионалистите в сферата на болката 

на национално ниво да търсят повече човешки и финансови ресурси в 

битката срещу хроничната болка.  
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източници: 
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3. Raj P.P. (ed.) Practical Management of Pain, Third Edition, Mosby, St. 
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ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА 

БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

И ПОСЛЕДИЦИ4 

 

На 28 септември 2012 г. в Благоевград се проведе 

информационен семинар на тема: „Пациентите с ревматични 

заболявания в България – живот между болка и надежда”. 

Проявата бе под егидата на „Тhe Work Foundation” и проекта 

„Fit for work”, и бе проведена в контекстта на световния ден за 

борба с артрита. Тя бе организирана от ПР Агенция „Ив” в 

сътрудничество с Федерация Български Пациентски Форум5. 

На този семинар имах честта и удоволствието да представя 

една актуална тема: „Преживяване на хроничната физическа 

болка”. Акцентите в нея бяха поставени върху дефинирането и 

разпространението на хроничната физическа болка, върху 

причините, които я пораждат, както и върху последиците за 

човека и обществото. Специално внимание отделих на 

преживяването на болката в нейния исторически и 

социокултурен аспект и контекст. 

И тъй като темата се оказа доста интересна малко по-късно 

бях поканен да я презентирам и по време на семинара на „Work 

Foundation”, на който бе представен докладът й за България: 

„Годни за работа”6. 

Тематиката на семинара, а и времето с което разполагах за 

изказването си, налагаха известна преработка на моята 

презентация от Благоевград. Тогава реших, че е най-добре да я 

разделя на две относително самостоятелни части: едната, 

 
4 Публикувано на 29 октомври 2012 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/10/29/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b
8%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-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-
%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81/ 
5 Бюлетин (2012) Информационен бюлетин. № 6, Септември 2012. ОПРЗБ, БСБББ, 
София. 
6 Thomas, R., K.a Zheltoukhova, S. Bevan (2012) Годни за работа. Тhe Work Foundation, 
London. 



 
18 

 

свързана с разпространението на и последиците от хроничната 

физическа болка, а другата – предстои да бъде представена на 

друг форум – изцяло да бъде посветена на преживяването на 

хроничната физическа болка. 

И тъй като не малко от информациите в електронните и 

печатните медии съдържаха доста неточности, дори 

неадекватни и алогични писания, реших да публикувам в блога 

си първата част от общата презентация, посветена на 

хроничната физическа болка. Втората ще излезе в края на 

ноември или началото на декември 2012 г. 

 

 

 

ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И 

ПОСЛЕДИЦИ 

 

На основата на научната литература могат да се изведат два тренда, 

две основни сфери или системи на не-медицински проблеми, които 

пораждат ревматичните и мускулно-скелетните заболявания: 1) 

постепенна инвалидизация и 2) хронична физическа болка. 

Тук ще се опитам да проследя, каква е значимостта на втората сфера от 

проблеми за човека и обществото. 

 

Дефиниция 

Какво означава или как се дефинира ХФБ? Международната 

Асоциация за изследване на болката (International Association for the 

Study of Pain) я дефинира като „неприятно сетивно и емоционално 

преживяване, свързано с реални или потенциални увреждания 

на тъканите или описвано с термините на такива увреждания”7. 

 

 
7 Merskey, H., N. Bogduk, (eds) (1994) Classification of Chronic Pain. Descriptions of 
Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms. Second Edition. On-line: 
https://www.iasp-pain.org/publications/free-ebooks/classification-of-chronic-pain-second-
edition-revised/ 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=iasp&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasp-pain.org%2F&ei=up2LUIPCC-b74QS4-IDQAQ&usg=AFQjCNHwYwVqTD2rVvE7rJ-lkdHVyicZEw
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=iasp&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasp-pain.org%2F&ei=up2LUIPCC-b74QS4-IDQAQ&usg=AFQjCNHwYwVqTD2rVvE7rJ-lkdHVyicZEw
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Разпространение 

Всъщност, знаем ли какви са количествените измерения на ХФБ? 

Оценките за разпространението й варират в широки граници според 

определенията и методологията на съответните изследвания, но при 

всяко измерване се вижда, че обхвата и въздействието на хронична 

физическа болка са значителни. В едно забележително по обхвата си и 

регистрираните данни изследване на хроничната болка, проведено в 

началото на хилядолетието в 15 европейски страни и Израел, се 

установява, че един на всеки пет души (19%) в общата популация на 

възрастните страда от хронична физическа болка8 (Breivik at al. 2006).  

Данните от същото изследване, групирани и представени на фиг. 1, 

разкриват, че регистрираното разпространение на хроничната физическа 

болка е в „диапазона от 12% до 30%, като най-висок е относителния дял в 

Норвегия, Полша и Италия, а най-нисък е в Испания, Ирландия и 

Великобритания”. Уловени са и някои регионални различия в страните: 

например в Италия, разпространението на болката е над 32% в северната 

част и по-малко от 22% в южната част.  

Различията в относителните дялове на хората с хронична физическа 

болка между отделните страни, както и между регионите в дадена страна, 

показват и още нещо. Няма никакво научно обосновано основание, без 

наличие на сериозни и представителни епидемиологични изследвания в 

дадена страна, да се екстраполират данни от други страни, за да се правят 

прогнозни изчисления за ситуацията в дадена страна, в която не се 

провеждат такива изследвания и липсват емпирични данни. Това обаче 

се прави в България за отделни заболявания. 

 

Възраст и пол 

Според същото изследване респондентите са живели до момента на 

провеждането му средно 5 години с хронична физическа болка, а част от 

 
8 Breivik, H., B. Collett, V. Ventafridda, R. Cohen, D. Gallagher (2006) Survey of chronic pain 
inEurope: prevalence, impact on daily life, and treatment. In: European Journal of Pain, Vol. 
10, pp.287-333 
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тях са я изпитвали 20 и повече години. Констатирано е и това, че лицата 

под 40-годишна възраст страдат по-малко от хронична физическа болка, 

а тези на 41-60 години са по-предразположени към нея. Освен това 

жените по-често от мъжете страдат от хронична болка. 

 

Причини 

По-съвременно изследване ни показва, какви са основните причини 

за възникването и наличието на хроничната физическа болка (фиг. 2). 

Данните показват, че мускулноскелетните и ревматичните заболявания 

са водеща причина за наличието на ХФБ. Много често локализацията на 

болката не е само на едно място, а причините за нейното възникване и 

трайно съществуване могат да бъдат различни. От графиката се вижда, че 

представените причини са смесени: симптоми (например болки в 

ставите), заболявания (например мигрена) или група заболявания 

(артрит), което всъщност затруднява адекватна идентификация на 

причините за възникване и трайно съществуване на болката. 

 

Фиг. 1. Разпространение на хроничната физическа болка сред 
населението на 15 европейски страни и Израел (в %) 

Източник: Breivik at al. 20069 

 

 
9 Breivik, H., B. Collett, V. Ventafridda, R. Cohen, D. Gallagher (2006) Survey of chronic pain 
inEurope: prevalence, impact on daily life, and treatment. In: European Journal of Pain, Vol. 
10, pp.287-333 
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Последици 

Силната хронична болка може да доведе до физически и 

психологически увреждания и е свързана със сериозни съпътстващи 

заболявания и психологически разстройства като тревожност и 

депресия10. Отрицателното въздействие на хроничната болка често се 

простира отвъд страданието, за да повлияе на близките на човека и 

издръжката им. 

 

Фиг. 2. Най-често регистрирани причини за хроничната болка, 
както са идентифицирани в „Pain Proposal Patient Survey” (в %) 

Източник: Baker et al. 201011 

 

 

 

Проучването „Pain Proposal survey” разкрива, че: 

• 27% от хората с хронична болка се чувстват социално изолирани и 

самотни поради тяхната болка; 

 
10 Poole, H., S. White, C. Blake et al. (2009) Depression in chronic pain patients: prevalence 
and measurement. In: Pain Pract, Vol. 9, pp.173-180. 
11 Baker, М. et al. (2010) Pain Proposal. Improving the Current and Future Management of 
Chronic Pain. A European Consensus Report. 
www.mijnpijn.nl/pdf/PainProposalEuropeanReport.pdf 

55

46

34

22

18

16

13

11

10

7

4

2

1

проблеми в гърба

болки в ставите

болки във врата 

главоболие

артрит

мигрена

фибромиалгия

невропатична болка

хирургия/медицински процедури

вътрешна (от вътрешни органи)

диабет

рак

херпес зостер



 
22 

 

• 50% се тревожат от ефекта на хронична болка върху 

взаимоотношенията им; 

• 21% от европейците с хронична болка изобщо не са в състояние да 

работят; 

• 29% се притесняват да не загубят работата си; 

• 61% от тези, които могат да работят, заявяват, че техния 

професионален статус е пряко засегнат; 

• 36% казват, че тяхната хронична болка има отрицателно 

въздействие върху техните семейства и приятели12. 

Хората с хронични болки често чувстват, че състоянието им се 

усложнява от липсата на разбиране сред широката общественост: почти 

две трети (62%) от респондентите на изследването смятат, че 

общественото разбиране и осъзнаване на хроничната болка е ниско (пак 

там). 

 

Фиг. 3. Влияние на хроничната физическа болка върху 
ежедневната активност, измерена по скала от 1 до 10, при което 

1 – не влияе, 10- оказва много силно влияние (в %) 

 
Източник: Baker, М. et al. (2010) с. 1213. 

 
12 Pain Survey (2010) InSites Consulting. Pain Proposal Patient Survey. July – September 
2010. 
13 Baker, М. et al. (2010) Pain Proposal. Improving the Current and Future Management of 
Chronic Pain. A European Consensus Report. 
www.mijnpijn.nl/pdf/PainProposalEuropeanReport.pdf 
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Половината от хората с хронична болка, както сочи споменатотo 

европейско изследване14, се чувстват уморени през цялото време и 40% се 

чувстват безпомощни или не могат да мислят или функционират 

нормално. Болка оказва влияние и върху ежедневните дейности, повече 

от две-трети от хората са по-малко способни да се занимават с нещо или 

дори да спят15. 

Хроничната физическа болка поражда и множество непреки 

следствия. Още с появяването си тя повишава риска (разбиран като 

степен на несигурност и неопределеност) от изпадане в безработица, 

обедняване и др. 

Трябва да се има предвид, че колкото по-голяма е степента на риск в 

личностен и социален план, толкова по-вероятно е човек да получи 

ментални и/или психични проблеми. Най-болезнените социални рискове 

са свързани с бедността и социално-икономическите неравенства. 

Най-общо непреките последици от хроничната болка са свързани със 

следните рискове: 

➢ от безработица 

➢ от обедняване  

➢ влошаване на социалния статус 

➢ увеличаване на социалните неравенства  

➢ затруднен достъп до здравни услуги. 

 

Цената – преки разходи 

Болката е товар и за физическите лица и техните семейства, и за 

икономиките на Европа. Смята се, че ежегодните разходи, свързани с 

ХФБ надхвърлят 300 млрд. евро, или между 1% и 3% от БВП16.  

 
14 Breivik, H., B. Collett, V. Ventafridda, R. Cohen, D. Gallagher (2006) Survey of chronic 
pain inEurope: prevalence, impact on daily life, and treatment. In: European Journal of 
Pain, Vol. 10, pp.287-333 
15 Пак там. 
16 Phillips, C. J. (2006) Economic burden of chronic pain. In: Expert Rev Pharmacoecon 
Outcomes Res, Vol. 6, pp. 591-601. // Mantyselka, P. T. et al. (2002) Direct and indirect costs 
of managing patients with musculo-skeletal pain – challenge for healthcare. In: Eur J Pain, 
Vol. 6, pp.141-148. 
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Най-голям дял от преките разходи в системите за здравеопазване, са 

за консултации със здравните специалисти при болки в гърба и се 

оценяват на:  

✓ € 187 милиона за Белгия17,  

✓ € 289 милиона за Холандия18, 

✓ € 1,9 млрд. за Великобритания19.  

 

Цената – непреки разходи 

Непреките разходи също са огромни и се измерват чрез: 

✓ Отсъствие от работа 

✓ Понижена производителност 

✓ Формално присъствие на работа и др. 

Например: Данни за петте най-големи страни в Европа – Франция, 

Германия, Великобритания, Италия и Испания показват, че хората със 

силни болки са отсъствали 27% от работното си време през последните 

седем дни, в сравнение с 5% за общата популация20. 

 

Отношение и ефективност на медицината и здравеопазването 

към хроничната физическа болка 

Хроничната физическа болка:  

(1) има различни прояви и причини и 

(2) много трудно се измерва и това затруднява диагностицирането на 

главната причина за болката или определянето как най-добре тя да се 

контролира.  

Тези, а и други фактори, правят пътя на пациента с хронична болка 

през системата на здравеопазването дълъг, сложен и неефективен, а това 

също се превръща в източник на страдание за хората с хронична болка. 

 
17 Van Zundert, J., M. Van Kleef (2005) Low Back Pain: From Algorithm to Cost 
Effectiveness. In: Pain Practice, Vol. 5(3), pp. 179-289. 
18 Van Tulder, M. W., B. W. Koes, L. M. Bouter (1995) A cost of illness study of back pain in 
the Netherlands. In: Pain, Vol. 62, pp. 233-240. 
19 Maniadakis, N., A. Gray (2000) The economic burden of back pain in the UK. In: Pain, Vol. 
84, pp. 95-103. 
20 Kantar Health (2010) Kantar Health. National Health and Wellness Survey. 
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Данни от изследване на болката в Европа  показват, че21:  

✓ Средно, хората с ХФБ трябва да чакат по 2,2 години между 

търсенето на помощ и диагностиката и 1,9 години преди тяхната болка да 

е адекватно контролирана;  

✓ Една четвърт (26%) от хора чакат между 1 и 5 години, за да 

получат диагноза или причина за болката си – и още 11% чакат по-дълго 

от това. 

✓ 38% от хората с ХФБ казват, че тяхната болка не е адекватно 

контролирана;  

✓ Хората с ХФБ правят средно седем посещения годишно при 

медицински специалисти, а 22% правят 10 или повече посещения;  

✓ 49% от анкетираните са недоволни от времето, необходимо за 

поставяне на диагноза,  

✓ 48% са недоволни от времето, необходимо, за да получат 

адекватно контрол над своята болка,  

✓ 50% са недоволни от броя на посещенията при лекар, за да 

постигнат адекватен контрол.  

 

Заключение 

➢ 70% от здравната патология днес се пада на хроничните 

заболявания. 

➢ Нито организацията на съвременното здравеопазване, нито 

медицината вземат предвид този факт. Те продължават да се държат така, 

сякаш острите заболявания преобладават в съвременната патология и 

това се отразява негативно върху контролът и превенцията на 

хроничните заболявания и хроничната физическа болка. 

➢ Същевременно населението по света и в Европа застарява и 

процесите на хронификация на заболяванията се задълбочава. Така с 

напредване на възрастта нараства броя на хроничните заболявания при 

 
21 Pain Survey (2010) InSites Consulting. Pain Proposal Patient Survey. July – September 
2010. 
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всеки индивид. Нещо повече, на преден план започват да излизат 

мускулно-скелетните и ревматичните заболявания и те се превръщат в 

значим социален проблем. Наблюдават се и тенденции на 

„подмладяване” на тези заболявания.  

➢ Липсата на адекватна здравностатистическа информация от 

представителни социално-епидемиологични и социологически 

емпирични изследвания задълбочава процесите на погрешни политики в 

сферата на здравеопазването и всъщност води до криза на публичните 

политики в нея. Например поне от началото на ХХI век в страната не 

могат да се открият данни за заболеваемост по обращаемост, 

заболеваемост по специални отчетни форми и данни за болестността. 

➢ Тази криза сериозно оказва влияние върху нарастване на 

неравенствата в здравеопазването, а оттук и до сериозни загуби в 

икономиката. 
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ПРЕЖИВЯВАНЕ НА 

ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА 

БОЛКА22 

 

Кратко въведение 

Настоящата публикация представлява втора част на презентацията, 

представена на 28 септември 2012 г. в Благоевград по време на 

информационния семинар на тема: „Пациентите с ревматични 

заболявания в България – живот между болка и надежда”. 

Вече споменах на друго място23, че се наложи да разделя тази 

презентация на две относително самостоятелни части: едната, свързана с 

разпространението на и последиците от хроничната физическа болка, а 

другата, която представям тук, е изцяло посветена на преживяването на 

хроничната физическа болка24. 

 

Дефиниция на хроничната физическа болка (ХФБ) 

Известно е, че множество хронични заболявания – неврологични, 

мускулно-скелетни, ревматични и др. – предизвикват често повтаряща 

се, постоянна, съпътстваща непрекъснато живота на човека, физическа 

болка. Обикновено тя се определя като хронична физическа болка. 

 
22 Публикувано на 6 декември 2012 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/06/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b
8%d0%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/ 
23 Ивков, Б. (2012) Хроничната физическа болка – разпространение и последици. 
https://bojidarivkov.wordpress.com 
24 Тази част от материала бе представена по време на „Трета национална конференция 
по остеопороза и остеоартроза с международно участие”, проведена в град Сандански 
22-24 ноември. Домакин и организатор на коференцията бе Българското медицинско 
дружество по остеопороза и остеоартроза (БМДОО). 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/06/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%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/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/06/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%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/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/06/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%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/
https://bojidarivkov.wordpress.com/
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В съвременната медицина и в контекста на биомеханичния модел на 

болестта, на ХФБ е отреден статута на симптом. Това обаче е вярно само 

донякъде. 

Според Международната асоциация за изучаване на болката (IASP), 

болката представлява „неприятно сетивно и емоционално преживяване, 

свързано с реални или потенциални увреждания на тъканите или 

описвано с термините на такива увреждания”. За целите и потребностите 

на медицинските науки и практика тази дефиниция е приложима. 

Същевременно тази дефиниция не разкрива достатъчно субективните 

измерения на преживяването на ХФБ. 

Според Дейвид Морис: „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 нашата заобикаляща ни култура ги натоварваме”25. С други думи, 

болката не е само биохимичен и физиологичен процес, тя е и социо-

културен феномен, конструкт, който се променя през различните 

исторически епохи и в различните социо-културни контексти. 

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 

 
25 Morris, D (1991) The Culture of Pain. University of California Press, Berkeley. рр. 14-15 
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към действителността до такава степен, че можем да забравим за нея по-

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

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 преживява 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 действителността; 

● 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 действителност27, 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. 

 

Какво означава преживяване на ХФБ? 

Терминът „преживявам” е многозначен и когато говоря за 

преживяване на ХФБ е важно да изясня, какво значение му се придавам. 

Преживявам означава изпитване на чувства, мисли, настроения. Освен 

 
26 Arendt, H. (2000) Kondycja ludzka. Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa 
27 Baszanger, I. (1992) Deciphering chronic pain. In: Sociology of Health & Illness. Vol. 14 
(№ 2), pp. 181-215 

http://www.literatura.gildia.pl/wydawnictwa/aletheia
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това означава прекарване на живота. В думата „преживявам” мога да 

вложа и идеята, че намирам сили да издържа нещо, да изтърпя някакво 

нещастие. И накрая под преживявам може да се разбира, че живея повече 

от другите – например „Стар е, но може да преживее всички ни”28. 

В контекста на разглежданата тема под „преживяване” разбирам: 

начинът, по който човек възприема болката; смислите и значенията, 

които той приписва на симптомите и на самата болка. С други думи, 

процес на лично преживяване – самото търпене и изтърпяване на 

болката, в хода на което на болката се придават различни смисли и 

значения. Тези смисли и значения са исторически и социо-културно 

обусловени. 

 

ХФБ като опит 

Разглеждането на болестта като опит, се е утвърдил в принципните 

терминологични различия. Подобно на болестта и болката се разглежда 

като опит. Според Розалинда Рей – автор ма мащабен труд, посветен на 

историята на представите за болката, има два термина: sufferre и doleo. 

„Първият обозначава личното преживяване, самото понасяне, в процеса 

на което на болката се приписват различни значения; вторият – може да 

бъде използван в конструкции с безлични субекти, употребява се в 

безлична форма и обозначава определен психофизиологичен механизъм, 

в който психичното предварително е изтълкувано като част от 

физическото”29. 

Американският медицински антрополог А. Клайнман различава 

болестта като illness и disease30. Illness – това е сферата на субективните 

реакции на човека спрямо появилите се „симптоми”. Това е сферата на 

неговите „оценки, преживявания, това е самия живот на болния в 
 

28 Андрейчин, Л., Л. Георгиева и кол. (1963) Български тълковен речник. Второ 
издание. ДИ „Наука и изкуство”, София, с. 687 
29 Виж: Rey, R. The History of Pain. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 
London. 1995, p. 2. Цитат по: Лехциер, В. (2010) Феноменологические основания 
медицинской антропологии. В: Логос, № 5 (78). с. 184 
30 Kleinman A. The Illness Narrative. Suffering, Healing, and the Human Condition. NY: 
Basic Books, 1988, p. 14. 
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условия на нарушена функция и ограничаване на възможностите”. Illness 

е опитът с болестта, „опит, който включва класификацията и обяснението 

на страданието от самите заболели, техните опасения и надежди, 

самолечение, корекция на поведението, в т.ч. и решението за обръщане 

към лекар”. Болестта като illness имплицитно предполага „лични 

проблеми, свързани с функционирането в обществото, загуба на 

възможности…”. Именно с оплакванията от illness човек отива на лекар и 

описва „illness на приетия в дадена култура език”. Лекарят от своя страна 

обаче има професионалната задача „да преведе illness на езика на disease, 

т.е. на езика на „патологията”, на теоретичното обосноваване на 

възникналите функционални нарушения”31. 

По този начин лекарят свива, стеснява проблема, като се отдалечава 

от „всичко екзистенциално и социално, което присъства в illness” и 

„тълкува проблемът със здравето в съответствие с детайлната 

номенклатура и таксономия, с медицинската нозология, като по този 

начин създава нова диагностична единица – самата патология”32. И ето 

тук, в процеса на този превод от езика на illness на езика на disease – в 

процеса на лечение, се генерира „потенциална, а често и реална 

конфликтна ситуация”. Тук Клайнман има предвид хронично болните, 

които са принудени дълго да продължават да живеят със своите 

заболявания. „Доколкото субективния фактор – той е по-важен за опита 

при протичане на хроничните заболявания, за честотата и 

продължителността на периодите на обостряне и ремисия – в обичайната 

медицинска практика напълно се игнорира, лечението става 

неефективно”33. 

Алфред Шютц – създателят на феноменологическата социология, 

както е известно, синтезира философията на Хусерл с теориите на Макс 

 
31 Лехциер, В. (2010) Феноменологические основания медицинской антропологии. В: 
Логос, № 5 (78), с. 184-185 
32 Kleinman A. The Illness Narrative. Suffering, Healing, and the Human Condition. NY: 
Basic Books, 1988, p. 5. Цитат по: Лехциер, В. (2010) Феноменологические основания 
медицинской антропологии. В: Логос, № 5 (78). с. 185. 
33 Лехциер, В. (2010) Феноменологические основания медицинской антропологии. В: 
Логос, № 5 (78), с. 185. 



 
32 

 

Вебер и Мийд. Според Шютц същината, ядрото на реалността в 

преживяванията на индивида представляват света в неговата 

достижимост. И това не е само „зоната за манипулиране” на Мийд, това 

са и вещите, достъпни за сензориката – зрение и слух. 

Шютц смята, че успоредно със света, който за индивида се намира в 

актуална достижимост (hic), съществува и свят, в потенциална 

достижимост (illic). „Двете зони на потенциалност, коренящи се в 

миналото и бъдещето, Шютц – следвайки Хусерл, основава върху 

ретенциите34 и протенциите35, а те са организирани съответно от 

идеализацията „аз мога да направя това отново” („светът в 

пределите на възстановената достижимост”) и идеализацията „и т.н., и 

т.н.” („светът в пределите на достижимата достижимост”)36[14]. Какво се 

случва обаче ако светът никога повече не може да бъде върнат или 

поставен в миналата зона на достижимост? Ако структурата „аз мога да 

направя това отново” престане да работи, при това необратимо? Ако 

достижимото се превръща в недостижимо? Ако опитът „аз мога” се 

предшества, превръща се във вторичен в сравнение с опита „аз не 

мога”? Ако структурата „и т.н., и т.н.” просто не изплува в съзнанието на 

човека, който осъзнава и знае, че никакво „и т.н.” няма и никога не е 

имало в него? 

Според американския философ и специалист по биоетика Дрю 

Ледър от феноменологическа гл.т. не е възможно да се изясни здравето 

като изначален опит. То е разбираемо само, когато се появи опита с 

болката, с боледуването, когато всяко „аз мога” става видимо и осезаемо 

само в ситуации на „аз не мога”. Това, което всеки човек изначално може, 

в ежедневието той не го забелязва. В момента обаче когато неговите 

 
34 Ретенция – задържане. бел.ав.  
35 Протенция – актът на проециране в бъдещето на придобитото знание предполага 
задържане, т.е. спомняне на миналите усещания; именно с помощта на нашите чувства 
или минал опит ние предчувстваме или „проникваме” в бъдещето – бел.ав. 
36 Шюц, А. Избраное: Мир, святящийся смыслом. М., 2004, с. 419. Цитат по: Лехциер, 
В. (2010) Феноменологические основания медицинской антропологии. В: Логос, № 5 
(78). с. 186.  

https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/#_ftn14
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възможности бъдат ограничени и той почувства някакво неможене, 

тогава започва да осъзнава истински опита „аз мога”37. 

С други думи, „сама по себе си болката има структурата на опит, 

изоморфната структура на опита с болестта. Това е опитът „аз не мога”. И 

болестта, и болката идват като ограничение на опита „аз мога”, като 

манифестация на крайността на човека, насилствено разкриване на 

границите на неговите възможности”38. 

За медицинската антропология и за социология на болката ключов 

проблем представлява проблемът за хроничната болка. За Дейвид 

Морис тя е „скрита епидемия”, епидемия, оставаща в сянка39. Този 

проблем е толкова значим, че към болката изследователите започват да 

се отнасят към нея не само като към симптом, но и като към диагноза: 

„Болката вече не може да се представи във вид на спътник, който се върти 

около болестта, болката само се издига в центъра. Самата болест, подобно 

на спътник, започва да се върти около болката”40. 

 

Преживяване на ХФБ 

Болката може да се преживява като локализирана в конкретно място 

или орган на тялото, а също и като „подвижна, жива субстанция”, 

придвижваща се по тялото. Болката се преживява и като „знак”, който 

трябва да ни информира за нещо съществено въпреки нея. Всички 

„естествени” усещания в крайна сметка са опосредени от културните 

конструкти на болестта и здравето”41. 

Опитът, преживяването на болката има антиномичен 

(противоречив), амбивалентен характер – от една страна е факт 

 
37 Leder, D. The Absent Body. Chicago and London: University of Chicago Press, 2009, p. 89 
38 Лехциер, В. Л. Субьективные смыслы болезни: Основные методологические 
различия и подходы к исследованию. В: Социологический журнал, № 4, с. 26.  
39 Morris, D. (1993) The Culture of Pain. University of California Press, Berkeley, L.A., 
London, p. 57  
40 Пак там, p. 75.. Цитат по: Лехциер, В. (2010) Феноменологические основания 
медицинской антропологии. В: Логос, № 5 (78), с. 187.  
41 Mattingly, Ch., C. L. Garo (2000) Narrative and the Cultural Construction of Illness and 
Healing. University of California Press, Berkeley. Цитат по: Лехциер, В. (2010) 
Феноменологические основания медицинской антропологии. В: Логос, № 5 (78), с. 190. 
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конфликт с тялото, разчупване, криза на цялостността-персоналността, 

от друга страна – мъчителна индивидуализация. 

Амбивалентността на болката, според Лехциер, може да се опише и с 

помощта на опозицията чуждо/собствено. Болестта нахлува в тялото на 

човека и се преживява в качеството й на това, което „е дошло някъде 

отвън, което не е в нашата власт, което се стреми да ни подчини, което 

започва да живее в нас собствен живот, напомняйки живо същество”. 

Подобен – по Сартр – „анимизъм на болката”, когато „тя се представя 

като живо битие, което има своя собствена продължителност, свои 

навици”42, присъства практически във всички автонаративи на 

пациентите43. 

Хроничната физическа болка трансформира, преструктурира 

жизнения свят на човека. В своите наративи хората с ХФБ 

възпроизвеждат опитът с анимизма на болката и опитът с нейната 

амбивалентност, отчуждение от тях самите и едновременно с това 

индивидуализация. 

Тук е важно да се направи едно малко отклонение. В своите 

изследвания Байрон Гуд се позовава на понятието свят във 

феноменологията (което В. Лехциер44 за краткост формулира като 

взаимовръзка на значенията) и на представата за множественост на 

световете, формулирана от А. Шютц: ежедневния свят (Lebenswelt), 

сънищата, фантазиите, науката, изкуството, религиозния опит и др.п. 

Така Гуд отграничава още един свят: „светът на хроничната болка”45. Той 

противостои на ежедневието, на всички негови конституиращи 

структури. 

За ежедневния жизнен свят, според Шютц, са присъщи: 

 
42 Сартр, Ж-П. (2002) Бытие и Ничто: Опыт феноменологической онтологии. ТЕРРА – 
Книжный клуб; Республика. Москва, с. 355. 
43 Лехциер, В. (2010) Феноменологические основания медицинской антропологии. В: 
Логос, № 5 (78), с. 192-193.  
44 Пак там, с. 194  
45 DelVecchio Good, М.-J., P. E. Brodwin, B. J. Good, A. Kleinman (Eds.). (1992). Pain As 
Human Experience: An Anthropological Perspective. University of California Press, Berkeley 
and Los Angeles, р. 37.  
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1) цялостност на субекта – тук човекът е господар на своето тяло, на 

своите постъпки, той действа чрез тялото си, постига и въздейства на 

света. В света на хроничната болка тялото на човека се превръща във враг 

номер едно46; 

2) жизненият свят това е светът на работата. В света на хроничната 

болка работата се разрушава, човек е в непрекъснат нервен срив, той не 

може да работи; 

3) личното възприятие на времето, „вътрешното време” се 

синхронизира с външното, със социално организираното, с общото време. 

В света на хроничната болка вътрешното и външното време са се 

разсинхронизирани47. Вътрешното време се забавя, а външното протича 

по-бързо, загубва се. 

 

*** 

Според А. Клайнман опитът с болестта (в т.ч. и с болката) включва 

различни значения, които са реални и потенциално (не се проявяват 

веднага) изменчиви под влияние на обстоятелствата, т.е на социалния 

контекст. А в него са втъкани нишките на културата на обществото. 

Схващането на значимостта, разбирането на важността на „субективните 

значения на болестта винаги се случва вътре във взаимоотношенията: 

между съпрузи, деца, приятели, тези, които полагат грижи, самият 

пациент”. И когато има ситуация на хронично заболяване, на изпитване 

на хронична физическа болка, всички споменати социални актьори 

осъзнават, че значението на болестта, на болката, с което ги натоварва 

човека, могат или да съдействат на лечението и изтърпяването на 

болката, или да го затруднява, да утежнява изпитването на болка; „да 

задълбочи или да облекчи симптомите”48. 

 

 
46 Пак там, p. 37.  
47 Пак там, с. 40. 
48 48 Лехциер, В. Л. Субьективные смыслы болезни: Основные методологические 
различия и подходы к исследованию. В: Социологический журнал, № 4, с. 29.  
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Възприемане на ХФБ 

ХФБ може да се възприема по различен начин: 

● Загуба (основно значение) 

● Изпитание 

● Наказание (напр. за морален провал) 

● Съдба 

● Слабост 

● Абсолютно зло (религиозен смисъл) 

● Повод за гордост, мъжественост и издръжливост 

● Житейска катастрофа (особено за хората от най-ниските социални 

прослойки) 

● Вина 

● Загуба на лична значимост49. 

Най-често болката се преживява като своеобразна социална смес от 

две или повече значения, които й се придават. Загубата обаче е 

основното значение, което се придава на ХФБ и е свързано със загубата на 

опита „аз мога”, със загубата на възможности, на бъдещо развитие, с 

необходимостта от тотална промяна на житейските планове и т.н. 

Загубата – под една или друга форма, се среща във всички наративи на 

хората с ХФБ. 

Как ще се преживява болката зависи от множество фактори. Може 

би едни от най-важните са: 

● възраст и пол, 

● социална ситуацията и социален контекст, 

● социално-икономически статус и социални позиции 

● предишен опит и актуални очаквания, 

● психологическа структура на личността и праг на поносимост на 

болката; 

 
49 Виж: DelVecchio Good, М.-J., P. E. Brodwin, B. J. Good, A. Kleinman (Eds.). (1992). Pain 
As Human Experience: An Anthropological Perspective. University of California Press, 
Berkeley and Los Angeles. // Morris, D (1991) The Culture of Pain. University of California 
Press, Berkeley. // Scarry, E. (1985) The body in pain: The making and unmaking of the 
world. Oxford University Press, New York.  
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Не винаги възприемането на болката е пропорционално на 

интензитета на увреждане на тъканите или на нежелания стимул. 

При хора, определяни като свръхчувствителни, острата болка 

често предизвиква безпокойство, а хроничната болка е по-вероятно 

да доведе до депресия. 

Всички хронично болни, всички хора с ХФБ живеят в ситуация на 

постоянна заплаха от „предателство на тялото” – и най-малките 

изменения в състоянието могат да повлекат ужасни последствия. Тази 

заплаха от предателство на тялото, както и загубата, може да се превърне 

в страшна вина пред близките хора, в усещане за загуба на личната 

значимост, за превръщане на движението на живота по наклонена 

надолу плоскост. 

Преживяването на ХФБ съвсем не е толкова просто и еднозначно, 

колкото обикновено се представя от съвременната медицина. Нещо 

повече, това че ние можем да не го разбираме нито намалява ХФБ, нито я 

прави по-лесно преживяема. Игнорирането на субективните смисли и 

значения, на екзистенциалния опит на хората с ХФБ, която се превръща в 

част от биографията на човека, днес в медицината е по-скоро правило, 

отколкото изключение. Това оказва влияние върху ежедневния живот на 

човека с ХФБ, на способността му за социална мобилност, социална 

адаптация, на неговата самоидентификация. 

С други думи, съвременната медицина и здравеопазване не са 

достатъчно ефективни в процеса на контрол над ХФБ. И тук водеща роля 

има системата на здравеопазването и по-конкретно здравната 

бюрокрация, която често – в името на финансови икономии, пренебрегва 

човека. Той е превърнат в обект на административни правила, в източник 

на доходи, здравето му е стока, а лекарят е сведен до ролята на ЕТ, 

търгуващ със здравни услуги и здраве. 
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Заключителни бележки 

Пътят на пациента с хронична болка през системата на 

здравеопазването може да бъде дълъг, сложен и неефективен, а това също 

се превръща в източник на страдание. 

В медицината продължава да господства биомеханичния модел на 

болестта. В контекста на този модел (разпространяван чрез 

медикализацията в обществото), медицината и системата на 

здравеопазване са превърнали в медицинско табу психиката и нейното 

влияние върху тялото. Днес като че ли никой не оспорва влиянието на 

психиката върху физиологията на организма. Все пак на практика 

медицината последователно подминава тези въпроси. Достатъчно е да се 

направи един преглед на медицинската литература и в програмите на 

медицинските конференции. Медицината механично е разчленила 

човека на областите на отделните специалности, раздробени на все по-

дехуманизирани детайли. При тази ситуация неминуемо човекът като 

субект, като личност, отсъства от медицината, от здравеопазването и 

неминуемо се стига до конфликт на интерпретациите на лекаря и 

пациента на ХФБ50. 

Бюрокрацията и административните бариери в достъпа до здравни 

услуги, заедно с медикализацията на живота и пренебрегването на 

субективните смисли, придавани на ХФБ, са в основата на много от 

съществуващите проблеми, свързани с ХФБ. 

Дехуманизацията на съвременната медицина не е въпрос на 

нечувствителността на лекарите – тя е системен проблем, произлиза от 

приетата парадигма за човека като машина и борбата с болестите. 

Успоредно с развитието на медицината това състояние на нещата може 

само да се задълбочава. Често против волята на хората, които я 

практикуват и които просто са наврени в тази медицинска машинария. 

Лекарите са обвързани с непрекъснатото професионално развитие, 

 
50 Виж например Medycyna a zdrowie, 2012. http://ekomedycyna.net.pl/?p=301#_edn19. 

http://ekomedycyna.net.pl/?p=301#_edn19
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заливани са с невъзможна за осмисляне специализирана информация от 

фронтовата линия на научните изследвания51. 

Въпреки значителния напредък на медицината и огромните пари, 

влагани в нея, много болести не само не отстъпват, а тъкмо обратното – 

придобиват размера на епидемии. Същото се случва и с ХФБ – често 

приемана само като симптом. Резултатът: ниска ефективност, 

разрастване на проблема и недоволство на хората с ХФБ. 

  

 
51 Пак там. 
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ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА 

БОЛКА – ЕЖЕДНЕВИЕ И 

НАЧИНИ НА СПРАВЯНЕ С 

БОЛКАТА52 

 

По въпросите на хроничната физическа болка в блога ми вече има 

два материала53, посветени на същността, преживяването, 

разпространението и последиците от изпитването на такъв вид болка. 

Настоящия материал е своеобразно продължение на темата и 

едновременно с това част от тези, посветени на „Светът на хората с 

ревматични заболявания”. 

Както е известно според Международната асоциация за изучаване на 

болката (IASP), болката представлява „неприятно сетивно и емоционално 

преживяване, свързано с реални или потенциални увреждания на 

тъканите или описвано с термините на такива увреждания”.  

Физическата болка, когато продължава повече от три месеца, губи 

своите симптоматична, предпазваща и предупреждаваща функции и 

характеристики и се превръща сама по себе си в болест. Това поражда 

множество негативни последици в психологически, икономически и 

социален план за човека, изпитващ хронична физическа болка: 

(а) засяга нормалното протичане на ежедневието, 

 
52 Публикувано на 9 март 2014 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/03/09/%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-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-
%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2/ 
53 Виж: Ивков, Б. (2012) Преживяване на хроничната физическа болка. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/06/. // Ивков, Б. (2012) Хроничната 
физическа болка – разпространение и последици. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/10/29/ 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/03/09/%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-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/03/09/%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-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/03/09/%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-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/03/09/%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-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/12/06/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2012/10/29/
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(б) нарушава изпълнението на вече присъщи социални роли за 

човека, 

(в) затруднява, ограничава или прави невъзможно извършването на 

ежедневни дейности, свързани с лична хигиена, бита и интимната сфера,  

(г) може да породи различни по вид и сила психологически и 

психични проблеми, 

(д) натоварва и оказва силен натиск върху финансовото състояние на 

човека и неговото семейство, 

(е) заплашва със загуба на работно място и заетостта, 

(ж) създава условия за възникване на зависимост от помощта на 

други хора в ежедневието,  

(з) превръща се във изолиращ и сепариращ човека от неговото 

обкръжение фактор, 

(и) може да влияе върху други органи и системи на тялото и др. 

Усещането на хроничната физическа болка и „прагът на търпимост” 

на болка е различен при всеки човек и зависи от множество фактори. 

Затова овладяването и контролът на болката са различни при различните 

хора. 

Най-често хроничните заболявания – част от които са ревматичните 

заболявания – се свързват с появата, развитието и трайното съществуване 

на хронична физическа болка. За човека с хронична физическа болка е 

важно да знае, че не е неизбежно хроничната болка да го придружава 

непрекъснато и навсякъде, че съществуват различни средства и методи за 

борба с болката. Тези средства и методи могат да се разделят на две 

големи групи: 

(1) фармакологични 

(2) естествени54. 

 
54 Pucek, Е. (2013)Jak radzić sobie z bólem na co dzień – metody farmakologiczne i 
naturalne. [on–
linehttp://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/spotkanie4wykad1
v3ostateczna.pdf] (материалът е ползван на 6.03.2014) 

http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/spotkanie4wykad1v3ostateczna.pdf
http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/spotkanie4wykad1v3ostateczna.pdf
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1. Фармакологична терапия за лечение на хроничната 

физическа болка 

При фармакологичното лечение на хроничната физическа болка се 

използва, както е известно, т.нар. „аналгетична стълба”/ Тя показва 

лекарствата, които се прилагат в даден етап от лечението, от коя група 

лекарства трябва да се използват най-напред, кога да се върви по-

нататък, какви други лекарства могат да придружават основното 

лекарство. Тази стълба се състои от три равнища: 

– I равнище: тук се причисляват т.нар. не-опиоидни аналгетици 

(обезболяващи лекарства, или нестероидни противовъзпалителни 

лекарства – НСПВЛ). Такива са например: аспирин, парацетамол, 

ибупрофен, напроксен и др. В този ранен стадий могат да се включат 

спомагателни лекарства – напр. някакъв антидепресант;  

– II равнище: тук се включват т.нар. слаби аналгетици от групата 

на опиоидите. Например трамадол, кодеин и др. В процеса на лечение с 

този вид лекарства допълнително могат да се включват и лекарства от 

първо равнище и евентуално антидепресанти;  

– III равнище: силни аналгетици от групата на опиоидите. 

Например морфин, фентанил и др. При лечение с тези лекарства могат 

да се включат лекарства от I и IIравнище на аналгетичната стълба55.  

Как, с какви лекарства и в какви дози може да се лекува хроничната 

физическа болка трябва да определя лекарят. Човекът, изпитващ болка, 

не трябва да включва по свое усмотрение други лекарства. Той е длъжен 

да следи действието на лекарствата, появата на нови, неприятни 

симптоми, свързани с и появяващи се от приеманите лекарства и да 

информира лекаря си с оглед корекция на терапията. 

Онова, което е задължително да се знае и да се помни за лекарствата, 

които се пият срещу физическа болка, в т.ч. и от хората с ревматични 

заболявания, е следното: 

 
55 Пак там. 
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(1) ако няма някакво друго предписание, лекарствата се приемат по 

време на хранене с оглед най-малко дразнене на стомаха, 

(2) различни лекарства с различни търговски наименования могат 

да съдържат една и съща активна съставка, което повишава значително 

риска от предозиране, 

(3) при поява на нови, неприятни симптоми след започване на 

приема на дадено лекарство, трябва незабавно да се информира 

лекуващия лекар. 

 

2. Естествени средства за лечение и контрол на хроничната 

физическа болка 

Освен фармакологичното лечение на болката, при нейното 

овладяване и контрол могат да се използват т.нар. естествени средства. 

Това са:  

(A) Кинезитерапия. Най-общо кинезитерапията означава лечение 

чрез движение (от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение). 

Тук се включват лечебната физкултура и движението, като основните 

принципи са: 

– систематичност и постоянство, т.е. практикува се редовно, 

ежедневно, 

– движение до усещане на болка или до засилване на болката.  

При силно обостряне на заболяването, движенията и лечебната 

физкултура се ограничават и се прави консултация с лекар. 

Като форми на движение се прилагат също и подводна лечебна 

физкултура, танцуване, разходки в планината, каране на колело, йога. 

Особено важно е човек да не се претоварва, тъй като това може да се 

превърне във фактор, провокиращ отключване на възпалителните 

процеси. 

(Б) Психотерапия. Психотерапията има за цел да подпомогне 

решаването на психичните проблеми не само на човека с ревматично 

заболяване, но и на неговото семейство и най-близките му хора. 
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(В) Мануални процедури. Най-общо това са мануални 

индивидуални процедури, провеждани от рехабилитатор[4]. Тук се 

включват: 

(1) масаж – позволява мускулите на тялото да се отпуснат и да 

релаксират, което снижава болката;  

(2) акупресура – техника от традиционната китайска медицина. Тук 

се масажират определени точки, като целта е да се подобри енергийния 

баланс на тялото;  

(3) кинезиотайпинг – поставяне на различни места по тялото на 

стегнати пластири и/или ластични колани и корсети, което активира по 

механичен път кръвообращението, движението на лимфата и правилната 

стойка, подпомага работата на мускулите, поддържа и удължава ефектите 

от мануалните процедури.  

(Г) Физикални процедури – тук се включват различни нагревки 

(казано на ежедневен език), като електростимулация/електротерапия, 

магнитно импулсно поле с ниска честота; термотерапия – например 

парафин, ултразвук и др. Много добро влияние за овладяване на болката 

има т.нар. криотерапия – например чрез временно охлаждане с лед на 

мястото, където се изпитва болка.  

(Д) Фитотерапия или лечение с билки. Тук се използват 

концентрирани извлеци, чайове, масла, мазила, различни добавки за 

вана и др., получени от различни билки. Правят се също така и билкови 

„лапи”, т.е. компреси на болните места, с цел полезните вещества да 

проникнат през кожата в тялото. Най-често се използват запарки или 

отвари от различни билки и техни смеси. 

(Е) Други. Тук на първо място се включва подходящата за даден 

човек и заболяване хранителна диета и режим. Следват санаторно-

курортното лечение, ползването на различни ортопедични уреди, 

помощни средства и др.п., както и – при необходимост – промяна на 

тъканите на облеклото56.  

 
56 Пак там. 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/03/page/2/#_ftn4
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Поради това, че болката е многоизмерно и сложно явление, най-

добри резултати при нейното овладяване и контрол се постигат чрез 

множествена терапия, т.е. използване на подходящата комбинация от 

споменатите методи и средства. Това е особено важно при хроничната 

физическа болка. 

В процеса на това лечение не се препоръчва самолечението. 

Редовните консултация с лекари специалисти също са част от лечението. 

За хората с ревматични заболявания освен с ревматолог, важни са 

консултациите с лекар кинезитерапевт и – ако се налага – ортопед. 

 

*** 

Казват, че в древен Китай съществувала поговорка, че „ако човек се 

разболее, трябва да смени лекаря си”. На здравето се гледало като „преди 

всичко форма на превенция, а не лекуване на вече случили се щети за 

тялото”57. 

И помнете: „Никога и за нищо на света не можеш да поискаш 

болката ти да се увеличи. За болката можеш да искаш само едно – да 

спре. На света няма нищо по-страшно от физическата болка. Пред 

болката няма герои, никакви герои…58. 

  

 
57 
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0
%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 
58 Оруел, Д. (2005) 1984. ИК „Труд” и „24 часа”, София, с. 219 
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ХРОНИЧНА ФИЗИЧЕСКА 

БОЛКА И НЕОБХОДИМОСТ ОТ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО 

ЛЕЧЕНИЕ. ТЕЗИСИ59 

 

В медицината болката се разглежда като естествен предпазващ 

сигнал, който подава информация за началото и развитието на някакви 

негативни процеси в човешкото тяло.  

Характерът на болката и нейната продължителност оказват влияние 

върху начина на лечение.  

Болката трябва да се лекува, независимо от възрастта на човека или 

причините, които я предизвикват. 

Лечението на болката е различно, а острата болка винаги трябва да 

се лекува заедно с болестта, която я предизвиква. 

Болката е процес, който предизвиква запомняне. Основата му е в 

промените, настъпващи в нервните клетки – настъпват трайни промени в 

мозъка и гръбначния мозък.  

Болката, която организмът запомня може да се задържа и след 

елиминиране на първопричината за нея или да бъде предизвиквана от 

различни ситуации – например стрес. 

Разликата между острата и хроничната болка не е само във 

времетраенето им, но и в процеса на запомняне.  

Острата болка е важно да бъде лекувана ефективно, за да се избегне 

нейното запаметяване от нервната система на човека, който я изпитва. 

 
59 Публикувано на 18 април 2014 г. https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/04/18 
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Веднъж запомнена болката се лекува трудно. В този процес на 

лечение се използват лекарства и лечебни средства, които не се свързват с 

тяхното противоболково действие. Тук са необходими средства, които 

въздействат върху нервните клетки. Такива са например 

антидепресантите, или лекарствата срещу епилепсия, чиято основна 

задача е да тушират прекомерната реактивност на невроните.  

Лечението на хроничната болка често е по-слабо ефективно и се 

съпътства с по-големи странични ефекти от използваните 

болкоуспокоителни лекарства. Хората с ревматични заболявания 

познават много добре това явление – страничните негативни ефекти от 

приема на НСПВЛ или кортикостероиди. 

В терапията, насочена срещу болката, се прилага т.нар. аналгетична 

стълбица, за която писах в материала „Хроничната физическа болка – 

ежедневие и начини на справяне с болката”. Има и четвърто равнище на 

лечение на болката – хирургическото. 

При хирургическо лечение на вече запомнена от нервната система 

болка, очаквания ефект може да не настъпи или да бъде непълен, т.е. 

болката да остане. То е успешно, когато процесът на запаметяване на 

болката още не е настъпил. 

Самолечението не се препоръчва. Рискът от грешки и вторични 

увреждания или силни негативни странични ефекти се повишава 

значително. 

Лечението трябва да се определя от лекаря, в тясно сътрудничество с 

пациента. Това ще позволи да се избегнат редица неприятности, както и 

по-добре да се контролира основното заболяване. 

Лошо лекуваната и контролирана хронична болка води до 

инвалидизация и силно влошаване на начина и качеството на живот. 

Източник: На основата на лекция на проф. Р. Гашик, четена в 

рамките на цикъла „Czwartkowе Spotkania z Reumatologią” 

[http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/spotka

nie8wykad1v3.pdf]. 
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ЖИВОТ С ХРОНИЧНА БОЛКА 
(Опит за социологическо есе)60 

 

Говорим си снощи по телефона с моя колежка. Обсъждаме научни, 

институтски проблеми. От дума на дума и стана въпрос за едно мое есе за 

болката, което писах преди две години. Прочетох го отново – работа за 6-

7 минути. Хареса ми и реших да го споделя с Вас. Ето и кратък откъс: 

„Макар да виждах и да вярвах на хората, които казваха, че ги боли, аз 

не можех да видя, не можех да докосна болката им. Можех само да 

слушам техните оплаквания, които се свеждаха до откъслечни изрази, 

сякаш бяха дрипи от красив бален тоалет: „Ох, как ме боли“, „Боли ме 

крака“, „Това вече не се търпи“… Езикът трудно намираше символите, 

чрез които да оформи образа на болката. Тя беше там, в тялото на Другия, 

но едновременно с това беше реална само в моето тяло. Късно, много 

късно щях да науча, че този разрив при възприемането на болката, по 

Илейн Скари, е наречен „онтологичен разрив“ (Scarry, 1985). 

С времето научавах, че хроничната болка е безразлична към всичко 

човешко – йерархии, ценности, норми, социално време… към всичко. Тя 

не се интересуваше нито кой съм, нито какъв съм, нито какъв искам да 

бъда, нито дали любя момиче или чета книга. Тя не се интересуваше 

изобщо от моите социални светове, има ли ги или не, какви са – богати 

или бедни на смисъл и съдържание, не се интересуваше от нищо. И 

когато решеше, просто така, без повод и мотив, тя ставаше силна, толкова 

силна, че затваряше тези светове, изваждаше ме от ежедневието ми, 

превръщайки го в ад – странен начин да ми се напомня, че съм жив“. 

 
60 18 вторник юни 2019 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2019/06/18/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%
82-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82-
%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be/ 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2019/06/18/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2019/06/18/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2019/06/18/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2019/06/18/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be/
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Ето и пълна библиограска справка, заедно с линка към 

публикацията:  

Ивков, Б. (2017) Живот с хронична болка. (Опит за социологическо 

есе). В: Етически изследвания, Година II, Бр. 2, кн. 2. ISSN 2534-8434. 

https://jesbg.com/ivkov-b-zhivot-s-hronichna-bolka/ 

 

*** 

Abstract: In the essay there is an attempt for short value-based self reflection 
(autoethnographic study) of the life with chronic physical pain. It is defended 
that the experience „I can, but how?“ is a bridge between the experiences „I 
can“ and „I can’t“. 
Key words: chronic physical pain, life with pain, experience „I can, but 
how?“, trajectory of pain, trajectory of suffering 

 

Бях на по-малко от 15 години, когато една нощ ме събуди силна, 

режеща болка61 в лявата ингвинална гънка. И най-малкото движение 

предизвикваше агония в тялото ми. Умът ми изгуби от „полезрението“ си 

заобикалящия ме свят – съществуваше само болката.  

С огромни усилия успях да стана и – о радост – болката беше 

изчезнала. Изчаках малко и отново легнах с надеждата да продължа да 

спя. Болката изскочи от сенките на нощта и тялото ми – сякаш бе жесток 

и хитър садист скрит в него – и ме захапа отново.  

Тогава още не знаех, че съм се превърнал в избраник на една от най-

жестоките и ненаситни принцеси на мрака, която се промъква в живота 

на човек без да се интересува от неговия пол, възраст, професия, мечти, 

стремежи и пориви. Влиза неканена и започва да се разпорежда. 

Поробва. Изборът й винаги е брутален, безусловен и траен. Завинаги! За 

цял живот! Избор на господар, на доминьон над живота, над красотата 

му, над щастието, над света… над всичко човешко. И като всеки деспот тя 

изтри всичките ми детски мечти за бъдещето. Присвои ги! Заличи ги! 

Или поне направи почти успешен опит да стори това. На хоризонта на 

живота ми имаше само един образ – този на болката.  

 
61 Тук и навсякъде в текста под болка имам предвид хронична физическа болка. 

https://jesbg.com/ivkov-b-zhivot-s-hronichna-bolka/
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Но болката не успя или не пожела да ме убие. Искаше да се гаври с 

мен. Но не беше познала. И ето вече 46 години водим война с нея. С 

променливи успехи при всяка битка, макар да знам, че в крайна сметка тя 

ще спечели войната. И не защото е по-силна, а защото времето и 

старостта са изцяло на нейна страна. Винаги са били, но до скоро не го 

знаех. Не знаех, че и те като болката нямат чувства, нямат морал и 

ценности, на които да се опреш в битката с болката. Те и болката бяха и 

си останаха за мен олицетворение на най-чистото безразличие. Ние, 

човеците, не можейки да понесем товара на това безразличие, им 

придаваме ценностно натоварен колорит, морална и социална стойност, 

не рядко дори и икономическа. За страдащия човек това е без особено 

значение, защото той е обсебен от страданието – веднъж поел по 

траекторията на страданието (Schütze, 1997), човек почти няма друг 

изход, освен да изживее тази своя траектория, да я извърви докрай. 

Траектория на страданието, превърнала се и превръщаща се 

непрекъснато в нова съдба, разрушила и разрушаваща биографията му 

(Bury, 1982), променила и променяща непрекъснато идентичността му 

(Strauss, 1969). 

 

*** 

На 15 години обикновено юношите спортуват, опитват се да 

потушават „бунта на хормоните“, започват да се оформят като мъже и 

жени, а аз започнах да трупам опит да живея с болката, започнах да губя 

мечтите си и – без да си давам сметка – да се опитвам да ги 

пренастройвам. На 17 години, след като лекарските кабинети се бяха 

превърнали в мой втори дом, а разплаканите очи на мама в неизмерим 

ужас от вероятната ми близка кончина, в почти ежедневна реалност на 

търсене на диагноза, аз се сблъсках с един странен и неразбираем тогава 

феномен. Около мен имаш много, страшно много хора, които твърдяха, 

че ги боли. Щяха да минат десетилетия докато си дам сметка, че 

хроничната физическа болка е строго индивидуален, много личен опит и 
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преживяване, което е почти невъзможно да направиш разбираеми за друг 

човек, независимо дали той изпитва болка или не. Човекът така е 

устроен, че вярва само на своята болка – тя е реалност, която го „яде“ 

отвътре, измъчва, ограничава, кара го да страда, да чувства своето тяло 

като източник на ограничения и страдания, а не като „инструмент“, 

послушен и подчиняващ се на всяко желание на „собственика“ си. Макар 

да виждах и да вярвах на хората, които казваха, че ги боли, аз не можех да 

видя, не можех да докосна болката им. Можех само да слушам техните 

оплаквания, които се свеждаха до откъслечни изрази, сякаш бяха дрипи 

от красив бален тоалет: „Ох, как ме боли“, „Боли ме кракът“, „Това вече не 

се търпи“… Езикът трудно намираше символите, чрез които да оформи 

образа на болката. Тя беше там, в тялото на Другия, но едновременно с 

това беше реална само в моето тяло. Късно, много късно щях да науча, че 

този разрив при възприемането на болката, по Илейн Скари, е наречен 

„онтологичен разрив“ (Scarry, 1985). 

С времето научавах, че хроничната болка е безразлична към всичко 

човешко – йерархии, ценности, норми, социално време… към всичко. Тя 

не се интересуваше нито кой съм, нито какъв съм, нито какъв искам да 

бъда, нито дали любя момиче или чета книга. Тя не се интересуваше 

изобщо от моите социални светове, има ли ги или не, какви са – богати 

или бедни на смисъл и съдържание, не се интересуваше от нищо. И 

когато решеше, просто така, без повод и мотив, тя ставаше силна, толкова 

силна, че затваряше тези светове, изваждаше ме от ежедневието ми, 

превръщайки го в ад – странен начин да ми се напомня, че съм жив. 

 

*** 

След дълги колебания и неуспехи, най-сетне бях приет в 

Университета и започнах да уча социология. Още в първи курс знаех 

програмата на цялото си следване. И се удивлявах, не спирах да се чудя, 

защо няма научна социологическа дисциплина, в която да се изучава 

хроничната физическа болка и нейните социални последици за хората? 
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След доста години – това е част от орисията ми, да разбирам нещата след 

години – узнах, че социолозите, с малки изключения, поне в България, са 

пренебрегнали тотално здравето, болестта, болката… Тогава нямаше 

интернет, нямаше информация. Бях принуден да трупам личен опит от 

собствените си преживявания и от преките ми наблюдения и разговори с 

хора, които живееха с хронична болка. Без да разбирам, аз оформях 

собствения си човешки (не пациентски) наратив за болката осмисляйки и 

правейки опити да разбера наративите за болката на другите и да 

извличам познание от тях. 

За да мога да живея, да се боря с болката си, да измислям начини да 

компенсирам неумолимо настъпващите функционални дефицити, 

трябваше да се науча да откривам смисъла и значението, дълбоко скрити 

зад думите, да разбирам знаците, а това означаваше да се науча да мисля. 

Длъжен бях. Както казва полският поет Збигнев Херберт „длъжен съм да 

мисля, за да съществувам в действителност“ (цит. по Жигал, 2017). За да 

мога да уча, непрекъснато възпиран от болката, трябваше да мисля. За да 

мога да работя, въпреки несъгласието на болката, трябваше да мисля и да 

стискам зъби. За да мога да любя жена си и да създам децата си трябваше 

да мисля. За да мога да продължа да ходя по изложби, да чета книги, да 

посещавам оперни представления и симфонични концерти, трябваше да 

се съпротивлявам и да мисля. Да мисля и да правя избори. Трябваше да 

„излизам“ от тялото си, да се саморазчленявам на дух и тяло, на интелект 

и тяло, да се наблюдавам отстрани, да се опитвам да разбера какво се 

случва и как да реагирам. 

Всичко което правех и исках да правя, трябваше да премине през 

мелницата на личната ми интерпретация. Животът ми се превърна в 

интерпретация с ясно разграничими граници между две „държави“: 

едната на духа и интелекта, управлявани от стремeжа към знание, 

естетическа наслада и морално развитие, а другата на тялото, 

управлявано от болката, онази болка, за която Жан Амери казва, че е 
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„най-висшата мислима степен на нашата телесност“ (цит. по Жигал 

2017).  

Интерпретацията беше едновременно и границата между опита „Аз 

мога“ и „Аз не мога“, и светът на междинния опит „Аз мога, но как?“. Това 

беше, както щях доста по-късно да разбера и осъзная, онзи ключ към 

споделеното разбиране, че съзнанието „в своя източник, това не е „аз 

мисля“, а „аз мога“ (Мерло-Понти, 1999: 185, цит. по Лехциер, 2010: 187). 

„Патологичното нарушение на редица телесни функции за Мерло-Понти 

е тази феноменологическа ситуация, в която тялото по очевиден начин 

показва себе си като практическо битие в света, в крайна сметка като 

съществуване“ (Лехциер, 2010: 187). Болката започваше бавно и 

неумолимо да редуцира моите възможности, опитът „Аз мога“ до опита 

„Аз не мога“. Интерпретирайки всяка ситуация и всяко ограничение, 

наложени ми от болката, аз бях започнал да създавам опита „Аз мога, но 

как?“. 

Чрез интерпретацията на средата (физическа и социална), чрез 

идентификацията на бариерите, пред които се изправях и търсенето на 

пътища да ги преодоля, аз превръщах интерпретацията в мост към опита 

„Аз мога“. Независимо, че бях разбрал, че не е възможно пълно 

завръщане в света и опита на „Аз мога“ на здравите, а само частично или 

чрез посредник (как мога) – най-често някакъв инструмент, помощно 

средство, продукт на технологическа новост, аз не спирах да 

интерпретирам, да конструирам и реконструирам социалната реалност, 

да придавам нов смисъл и значение на познати и безпроблемни преди 

елементи от физическата и социалната среда, а сега превърнали се в 

проблеми, в бариери пред мен. Бях заприличал на героинята на Ерве 

Базен от романа „Стани и ходи“, която казва: „Стигаме до там, че можем с 

един поглед да обхванем терена, да го проучим като чертеж, да 

отбележим и най-малката възможна опорна точка, за да намерим най-

елегантния, което ще рече, най-незабележимия начин да използваме 

всичките му предимства“ (Базен, 1966: 12). Така благодарение на болката 
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и функционалните дефицити, аз бях започнал да осъзнавам и оценявам 

опита „Аз мога“ едва след като в живота ми се бе появил света и опита „Аз 

не мога“ (Leder, 2009: 89). Трябваше да създам мост между двата опита – 

„Аз мога, но как“. И това ме спасяваше, спасява ме и днес. 

Бях разчленен на тяло с болка и на дух и интелект борещи се с тях, от 

една страна, и стремящи се да се самосъхранят чрез трупането на знание 

и развитие на мисълта, от друга. Две противоположности, несъвместими 

една с друга, които трябваше да държа под контрол и – още по-лошо – 

едновременно с това неразделни, за да не се разпадна като човешко 

същество. Така болката се изправяше пред мен в цялото свое 

амбивалентно величие. От една страна тя беше вътре в мен, чужда, 

неподчиняваща се на моите желания. Опитваше се да ме подчини, често 

имитирайки живо същество. От друга страна, бидейки моята болка, тя 

разкриваше не само моята плът, но и моето съществуване като цяло 

(Лехциер, 2010). 

След години на борба и изучаване на моята болка, щях да разбера, че 

тя беше променила моя жизнен свят. Да, беше го трансформирала, но 

благодарение на непрекъснато поддържания опит „Аз мога, но как“, тази 

трансформация – в една или друга степен – беше насочена в онази 

посока, в която на мен ми се искаше. В посоката да останеш човек, 

въпреки всичко. 

Възможно ли е всеки човек, изпитващ и живееш с болка да изгради 

този мост („Аз мога, но как?“) за завръщане към опита „Аз мога“? 

Вероятно не. Това зависи от влиянието на множество личностни и 

социални фактори. Но, поне според мен, всеки трябва да опитва, 

независимо от успеха, за да не загуби себе си в собствената си „чужда“ 

телесност. 

 

*** 

„Болката е била такава, каквато е била. Повече нищо няма да 

кажеш. Усещанията не се подават нито на сравнение, нито на 
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описание. Те обозначават предела на комуникативните възможности 

на езика“,— пише Амери… (цит. по Жигал, 2017). Да, днес ми е трудно да 

разказвам за болката си, която дори и докато пиша тези редове, се 

подиграва с опитите ми да я опиша, като я превъзмогвам във всеки миг. 

Достигнал съм предела на комуникативните си възможности. Предела на 

съпротивата, на опъването на волята – всеки опит за още малко ще 

означава пълен срив. Така ли започва началото на края? 

Ако някой ме попита, как съм успял да завърша средно и висше 

образование, след това да работя, да се опитвам да сътворя нещо, да се 

хабилитирам и да продължавам да работя под диктата на болката, да 

бъда съпруг и баща, изобщо да изпълнявам всички онези социални роли, 

присъщи на човек без болка, не бих могъл да отговоря. Дори и да я 

сравнявам с див звяр (анимизъм на болката – по Сартр, цит. по Лехциер, 

2010: 192), да й придавам най-различно метафорично значение и украса, 

не бих могъл да отговоря. 

Дори не мога да отговоря как не се озлобих през тези 46 години 

живот с болка, как не се превърнах в хленчещ плазмодий, а запазих 

Човека в себе си. Запазих и детето с неговата чиста и непорочна 

любознателност да открива нови светове. 

Животът ми е една непрекъсната траектория на болката и 

страданието. И ако споделям всичко това, то не е, за да бъда героизиран 

или съжаляван. А за да кажа на тези след мен, на които им предстои 

живот с болка, че ако болката не застрашава живота им повече, отколкото 

протичането на самия живот и неумолимия ход на времето, болката е 

безсилна да убие Човека в тях. Просто трябва да го поискат. 

Да живееш достойно, когато си обладан от хронична физическа 

болка може да бъде висша цел и смисъл на един скромен живот.  
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КАК ДА (САМО)ОЦЕНИМ 

СИЛАТА НА ХРОНИЧНАТА 

ФИЗИЧЕСКА БОЛКА?62 

 

Вероятно всеки човек с ревматично заболяване е бил изправян пред 

необходимостта да оцени силата на болката, която изпитва. Това най-

често се случва, когато той е при лекаря, за да потърси помощ за 

лечението на своето заболяване. Разбира се, днес технологиите 

позволяват подобна (само)оценка на силата на болката да се прави в 

дома, веднъж или няколко пъти на ден, за една или друга област на 

тялото, като се използва 10-степенната скала (или по-точно 11-степенна 

ако се включи и нулата) за измерване силата на хроничната физическа 

болка. Скалата има различни графични изображения, но по същество те 

са еднакви. 

 

 

 

 

 
62 Публикувано на 4 юли 2016 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2016/07/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-
%d0%b4%d0%b0-
%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bc-
%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-
%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82/ 
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При 10-степенната скала усещанията за сила на болката варират в 

рамките на двете възможни крайни състояния: от „0-1“ – липса на болка 

до „10“ – възможно най-силната болка. Как обаче да се определи силата 

на болката? 

Без да бъда специалист – лекар или човек с друга медицинска 

професия, аз съм изградил свой собствен подход за оценка на моята 

физическа болка. 

За някои хора (в т.ч. и аз) болката е слаба, когато не им пречи в 

ежедневието и те са свикнали с нея, дори на моменти трябва да се 

концентрират върху това дали изпитват болка или не, за да могат да 

определят силата на болката. Тогава те определят болката си в рамките от 

0 до 2-3. В други случаи те поставят оценка 5, като идеята е, че болката е 

умерена до средно силна, но се усеща добре. При оценка над 7 болката се 

приема за силна и когато това продължава дълго време, търсенето на 

решения за нейното овладяване чрез традиционната или 

нетрадиционната медицина става задължително63. 

 
63 Jamison, В. (2016) The Difficulty of Rating Pain on a Scale of 1 to 10 When You Deal With 
Pain Often. [on-line: http://themighty.com/2016/06/how-to-answer-rate-your-pain-on-a-
scale-of-1-to-10-questions/] 

http://themighty.com/2016/06/how-to-answer-rate-your-pain-on-a-scale-of-1-to-10-questions/
http://themighty.com/2016/06/how-to-answer-rate-your-pain-on-a-scale-of-1-to-10-questions/
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Някои хора при оценката на силата на болката, правят сравнение на 

моментното си състояние със състоянието, в което са се чувствали най-

зле, т.е. болката е била много силна (релативен подход). 

Хората с ревматични заболявания знаят, че болката е много силна 

(дори непоносима), когато тя ги поваля на легло и те усещат втрисане, 

като че ли имат висока температура – тогава те са склонни да оценяват 

болката си с 9 и дори 10 по скалата, за която става дума тук. 

 

*** 

Тук ще ви предложа един лесен „метод“ за оформяне на 

(само)оценката на силата на хроничната физическа болка. Този „метод“ 

използвам винаги, когато самооценявам силата на моята физическа 

болка. 

За целта най-напред приемам изходни предпоставки, свързани с 

това, какво представлява за мен физическата болка и критериите, спрямо 

които я оценявам. 

Приел съм, че болката е „субективно усещане, което „не може да се 

докаже от страдащия и да се обори от лекуващия“. Липсата на 

универсална и всеобщо приета дефиниция ме е насочила към 

определението на Международното общество за изучаване на болката, 

според което болката е „неприятно сензорно и емоционално 

преживяване, което е резултат от сложно и многопластово 

взаимодействие на физически, психологически и емоционални 

фактори“64 (Болката). Освен това, за мен болката е онова субективно 

усещане, което „поставя човека на мястото му, показва му истинските 

граници на неговото тяло“. Именно болката лишава човека от вредната 

илюзия „за всемогъщество“ и чувство за абсолютна свобода65. 

Болката е и своеобразен био-психо-социален ограничител, 

рамкиращ и прокарващ дълбоки и ясни граници между различните 

 
64 Болката. http://www.zdrave.bg/?c=e&id=5&rid=31 
65 Дайс, Е. (2016) Философия боли. В: Русский журнал. http://russ.ru/pole/Filosofiya-
boli 

http://www.zdrave.bg/?c=e&id=5&rid=31
http://russ.ru/pole/Filosofiya-boli
http://russ.ru/pole/Filosofiya-boli
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възможности и способности на човека да извършва присъщите за него 

ежедневни дейности и да изпълнява присъщите за него социални роли. С 

други думи, степента на ограничаване на възможностите в резултат на 

физическа болка, е критерият, спрямо който оценявам болката. Тук 

използвам следната класификация за степен на ограничение, в т.ч. 

ограниченията, които изпитвам дори тогава, когато ползвам различни 

помощни средства: 

(1) Затруднение – човекът с физическа болка „има възможности да 

извършва ежедневните си задачи и дейности, както и да изпълнява 

присъщите за него социални роли – да учи, да работи или да участва в 

обществените събития, макар и да изпитва известни трудности от 

различен характер“; 

(2) Ограничение – човекът с физическа болка „има възможности да 

извършва ежедневните си задачи и дейности и да изпълнява присъщите 

за него социални роли – да учи, да работи или да участва в обществените 

събития, но в непълна или ограничена степен и сфери“. 

(3) Невъзможност – човекът с физическа болка „няма възможности 

да извършва ежедневните си задачи и дейности и да изпълнява 

присъщите за него социални роли – да учи, да работи или да участва в 

обществените събития“66, поради продължителна и много силна болка. 

 

*** 

След това пристъпвам към използване на скалата посочена по-долу. 

Стойностите на тази скала разглеждам по следния начин: 

0-1 – без болка, липса на болка (няма затруднения в ежедневието) 

1-3 – слаба болка (затруднения в ежедневието) 

3-5 – умерена/средно силна болка (затруднения и/или ограничения 

в ежедневието) 

5-7 – силна болка (ограничения в ежедневието) 

 
66 Ивков, Б. (2011) Система за оценка на професионалната пригодност на хората 
с увреждания. НФРИ, София. http://nfri.bg/documents/biblioteka/sistemaA5.pdf 

http://nfri.bg/documents/biblioteka/sistemaA5.pdf
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7-9 – много силна болка (ограничения и/или невъзможност за 

действие в ежедневието) 

9-10 – ужасна/невъобразима/непоносима болка (невъзможност за 

функциониране в ежедневието). 

 

 

 

*** 

Този подход или „метод“ за (само)оценка на силата на хроничната 

физическа болка е строго субективен. Всеки е свободен да го приеме 

изцяло или да го отхвърли изцяло, или да го адаптира съобразно своите 

ментални и познавателни възможности и опит. За някой той може да 

изглежда твърде сложен и неразбираем, но той е част от непрекъснатата 

интерпретация и реинтерпретация на нашето здравословно състояние, на 

физическата среда, която ни заобикаля, изобщо на живота с хронично 

заболяване и с хронична физическа болка. 

Животът с хронична физическа болка изисква усилия – физически, 

умствени и психологически, повече усилия от обикновено и то в условия 

на високи равнища на несигурност и неопределеност. 

Онова, което струва ми се е важно да се знае и да се помни, е: 

1. Тази скала е скала за (само)оценка на силата на физическата 

болка, а не за (само)оценка на функционалните дефицити, които 

пораждат такива заболявания като ревматоиден артрит (РА) или 

анкилозиращ спондилит (АС). За тази оценка са създадени други скали; 

2. Когато оценката на физическата болка се задържа много 

дълго време (непрекъснато в продължение на години, дори десетилетия) 
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между 3 и 5, с тази болка може да се свикне и да се понася сравнително 

леко. Същевременно обаче, тя нанася поражения върху нервната система 

и човек става по-раздразнителен, по-нервен, по-сприхав в контактите си с 

хората. Такава болка повишава във времето риска от депресивни и 

фрустрационни състояния и изисква мобилизация на цялата ментална и 

психологическа сила на човека, за да овладее възможните негативни 

последици; 

3. Когато силата на болката се оценява на 9-10 и това 

продължава относително дълго време, тогава хроничната физическа 

болка е в състояние да заличи, да „умъртви“ човешката личност67. С 

други думи, силната физическа болка затваря всички социални светове 

на човека и остава сама, остава само светът на физическата болка. 

Хроничната физическа болка е нещо уникално „сред всички наши 

психически, соматични и емоционални състояния по силата на това, че 

такава болка няма обект. Физическата болка е интенционално състояние 

(тя не е сляпа за нищо), но това, за което е предназначена тази болка, 

което й придава съдържание, няма форма на обект, който може да бъде 

посочен“68. 

Максимално точната и възможно най-обективна (само)оценка на 

силата на физическата болка е не само важен индикатор за състоянието 

на болестния процес и здравословното състояние на човека, но и за 

ефективността на прилаганото лечение. 

 

 
67 Vetlesen, A. J. (2009) A Philosophy of Pain. Translated by John Irons. Reaktion Books 
Ltd, London. 
68 Scarry, E. (1985) The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. Oxford. 
Цитат по: Vetlesen, A. J. (2009) A Philosophy of Pain. Translated by John Irons. Reaktion 
Books Ltd, London, р. 15. 
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ЖИВОТ С ХРОНИЧНА 

ФИЗИЧЕСКА БОЛКА69 

 

През 1931 година д-р Алберт Швайцер посочил болката като „по-

страшен господар на човечеството, отколкото дори самата смърт“. 

Болката се смята за най-честата причина американците да търсят 

медицинска помощ. Тя е водеща причина за инвалидност и основен 

фактор за разходите в здравеопазването. Ако сте като повечето хора с 

лупус, вие сте изпитвали болка в някакъв момент, особено ставни и 

мускулни болки или главоболие. 

Месец септември е обявен от Американската Асоциация за Хронична 

Болка (American Chronic Pain Association (ACPA) за месец на 

информираността, през който Асоциацията се стреми да повиши 

осведомеността на обществото за проблемите в областа на хроничната 

болка и нейното лечение. 

„Хроничната болка е сериозен проблем за общественото здраве и 

засяга милиони американци и е свързана със значителни икономически 

загуби за нашето общество”, казва д-р Карен Б. Десалво от Министерство 

на здравеопазването и социалното осигуряване. 

Според Националния център за здравна статистика, около 76 

милиона американци страдат от болка, която  продължава повече от 24 

часа и още милиони страдат от остра болка. 

Разнообразието на болковите състояния изисква и разнообразие на 

научно-изследователските и лечебни подходи. През 19-ти век, учените са 

открили, че опиати като морфина могат да облекчат болката и химикът 

Феликс Хофман разработил аспирина от вещество във върбовата кора. 

 
69 Публикувано на 7 ноември 2016 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2016/11/07/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%8
2-%d1%81-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-
%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0/ 
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Аспиринът остава най-често използваното лекарство за облекчаване на 

болка. 

При бебетата и децата, болката изисква специално внимание, защото 

те не винаги са в състояние да опишат вида, степента или мястото на 

болката, която изпитват. 

Откриването на различия във възприятията за болка и отговора на 

лечението според пола, са довели до нови направления за изследвания на 

преживяването и облекчаването на болката. Например, лекарства, 

наречени капа-опиоиди, осигуряват добро облекчаване на остра болка 

при жени, но при мъжете болката се увеличава. 

Да живееш с хронично състояние изисква промяна в начина, по 

който мислите за вашето опазване на здравето и живота ви. ACPA описва, 

това като придвижване от мисленето, като за пациент към мисленето, 

като за човек. 

Ако страдате от хронична болка, ACPA разработи инструменти, които 

да ви помогнат да започнете да си възвръщате контрола над живота си и 

да станете активен участник в лекуващия ви екип. Вижте това 

релаксиращо видео (https://theacpa.org/Relaxation-Guide) и 

комуникационните инструменти (https://theacpa.org/communication-

tools), за да увеличите количеството и качеството на взаимодействие с 

вашия лекар. 

Information Source: American Chronic Pain Association 

Преводът е направен по: Free (2016) Free Yourself From Pain… It’s Pain 

Awareness Month. http://www.lupus.org/general-news/entry/free-yourself-

from-pain-its-pain-awareness-month. 

 

 

ПОСЛЕСЛОВ 

Преведох този твърде елементарен на пръв поглед и слабо 

информативен текст, защото в него са кодирани три важни, според мен, 

момента, свързани с хроничната физическа болка. 

https://theacpa.org/Relaxation-Guide
https://theacpa.org/communication-tools
https://theacpa.org/communication-tools
http://www.lupus.org/general-news/entry/free-yourself-from-pain-its-pain-awareness-month
http://www.lupus.org/general-news/entry/free-yourself-from-pain-its-pain-awareness-month
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1. Еулар и ОПРЗБ отбелязват всяка година различни дни, 

посветени на информирането на обществото за това, какво е да живееш с 

една или друга ревматична болест. Дори има и седмица на 

информираността за артрита. Но сякаш хроничната физическа болка 

остава на заден план. Ето защо, по примера на Американската Асоциация 

за Хронична Болка аз обявявам всеки първи четвъртък от месеца за ден 

за информираност за хроничната физическа болка. Това означава, че 

всеки месец, започвайки от месец декември 2016 г., ще публикувам поне 

по един материал, посветен на хроничната физическа болка. 

2. Различните болкови състояния, освен всичко друго, изискват 

и различна информация, която да бъде полезна на хората, живеещи с 

такава болка. 

3. Необходимостта от мисловен преход: от пациент към човек с… 

Ние не сме пациенти – пациент е само една от много социални роли, 

които изпълняваме и в контекста на честотата на тези други роли, ние 

твърде рядко влизаме в нея. 

Да живееш с хронична физическа болка е ад. „Болката, като всяка 

екстремна ситуация, изважда наяве най-доброто и най-лошото у хората. 

Някои се превръщат в герои… Други пациенти се поддават на мисли за 

самоубийство, а трети (като мен) откриват, че се държат неузнаваемо 

дори за себе си и сътрудничат на болката, вместо да се борят с нея“ – 

казва Мелани Търнстром в книгата си „Хроники на болката“. 

Всеки, който иска да разкаже своята житейска история и да сподели 

опита си за живот с болка, е добре дошъл на страниците на моя блог. 

Всеки, който иска да преведе или да напише текст, който информира за 

живота с хронична болка, също е добре дошъл. 

Поне аз, докато съм жив, ще бъда тук и ще информирам. Според 

възможностите си. В „Културата на болката“ Дейвид Морис пише, че 

болката по самото си естество е забулена, защото за лекаря тя е загадка, 

но за пациента е мистерия и то в древния смисъл на думата – истина, 

нарочно недостъпна за човешкото разбиране, отказваща да разкрие всеки 
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квант на тъмнината си: „пейзаж, в който нищо не изглежда напълно 

познато и където дори и познатото изглежда тайнствено странно“. 

И не на последно място. Крайно време е да започнем „поход“ срещу 

неглижирането на хроничната болка единствено до биоклиничния й 

статус на симптом. Това не е вярно. 

 

Хроничната физическа болка е болест. 

„Да, болката обикновено е вторична болест, произлизаща от някакъв 

подмолен проблем, така както слепотата може да бъде причинена от 

диабет. Но това не означава, че не е реална и не трябва да бъде лекувана. 

И с течение на времето тя често се превръща в първична болест. 

(…) 

Поставянето на болката в категорията на болестите подчертава 

силата на заплахата, която тя представлява. „Болката може да убива“, е 

мотото на новото поле на медицината по болка – мото, което не е 

хипербола. Далеч от това да е нещо неприятно, което хората трябва да 

понасят със стиснати зъби, оказва се, че продължителната болка 

всъщност уврежда тялото, като отприщва каскада от неврохимични и 

хормонални промени, които на свой ред засягат оздравителния процес, 

имунитета и бъбречните функции“ – пише Мелани Търнстром. 

Крайно време е ние хората, живеещи с хронична физическа болка, да 

си помогнем сами и да изискваме от нашите лекари и здравеопазване 

коренно различно отношение към нашите болести и страдания. 

„Никой мой проблем никога не е бил толкова изцяло обсебващ и 

толкова интелектуално кух“ (М. Търнстром), както е хроничната 

физическа болка. 
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ЛАБОРАТОРНА 

ДИАГНОСТИКА ЗА 

ОБЕКТИВНО ИЗМЕРВАНЕ 

РАВНИЩЕТО НА БОЛКАТА 

 

„Dolor dictat, казват римляните – болката диктува, доминира, командва. 

Болката изличава и изтрива. Мъчим се да се измъкнем от властта й“ – казва 

Мелани Търнстром в своите „Хроники на болката“. Дали откритието, за което 

става дума в текста, ще намали диктата на болката, предстои да видим. 

Настоящият превод е по авторският текст, изпратен ми от самия автор – 

Александър  Мелник – и е направен с неговото любезно съдействие и разрешение. 

Освен с много важната проблематика, която разисква, статията е интересна и с 

това, че предоставя информация за различни аспекти на болката и всеки читател 

би могъл да намери по нещо за себе си. Дори, много вероятно и самите лекари, 

които най-вероятно са вече запознати с описания в нея напредък на медицинското 

знание.  

Приятно четене. 
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ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА ЗА ОБЕКТИВНО 

ИЗМЕРВАНЕ РАВНИЩЕТО НА БОЛКАТА70 

 

к.б.н. Александър Мелник71 

 

Според Международната Асоциация за изучаване на болката (IASP), 

болката представлява неприятно чувство и емоционално преживяване, 

свързано с явна или потенциална заплаха от увреждане на тъкан или 

описвано с термините за такова увреждане72. Според статистическите 

данни, над 70% от всички съществуващи болести се съпровождат с болки, 

с една или друга степен на интензивност, от които страдат 64% от хората 

по света. Всеки пети трудоспособен човек страда от болка. Основна 

функция на болката е защита на организма. От гледна точка на 

еволюцията, ако човек не чувства болка (например: ухапване от змия, 

изгаряне и др.), то хората просто не биха могли да оцелеят. Съществува 

рядко и тежко генетично заболяване – вродена аналгезия, като хората с 

това заболяване не чувстват болка. Днес в света от него страдат няколко 

стотин човека. Известен е и „синдромът Марсили“ с уникален механизъм 

на наследяване, при който от поколение на поколение преминава 

нечувствителността към болка73. По-рано такива хора не са живеели 

дълго, а днес те се намират под лекарско наблюдение. Но дори и при 

такива условия те не живеят дълго, защото болката сигнализира не само 

за външните, но и за вътрешните нарушения (заболяване на сърцето, 

апендицит и др.). С комплексното изучаване на проблемите, свързани с 

 
70 Статията е публикувана в: Мельник, А. (2019) Лабораторная диагностика для 
обьективного измерения уровня боли. В: Лабораторная справа. № 3, сс. 48-55. 
Преводът е по авторския текст, изпратен ми от самия автор и е направен с неговото 
любезно съдействие и разрешение. 
71 Александър Александрович Мелник е кандидат на биологическите науки, водещ 
специалист по осигуряване на контрол на качеството в медицинските лаборатории. 
72 Merskey H, Bogduk N. (eds.). Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain 
syndromes and definitions of pain/prepared by International Association for the Study of 
Pain, Task Force on Taxonomy. 2nd  ed. Seattle: IASP Press,1994;222 p. 
73 Habib A.M., Ayako Matsuyama A., Okorokov A. et al. A novel human pain insensitivity 
disorder caused by a point mutation in ZFHX2. BRAIN 2018: 141; 365–376. 
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болката, се занимава такава област от медицината, каквато е алгологията, 

която се намира на границата на научните дисциплини, имащи 

непосредствено отношение към болката – травматология, 

анестезиология, онкология, неврохирургия, неврология, психиатрия, 

епидемиология и др. 

 

История на изучаване на болката 

Самата дума „болка“ произлиза от латинската „рoena”, което 

означава наказание74. В гръцката митология богинята на отмъщението 

„Poine“ трябвало да наказва смъртните хора, които се осмелявали да 

разгневят боговете75. На староанглийски език (около 1250-1300 г. пр.н.е.) 

думата „Peine”, произлязла от старофренската дума „Peyn”, означавала 

наказание, мъчение, болка. При древните египтяни се смятало, че някои 

демони и богове причиняват болка. Една от най-могъщите богини Сахмет 

се свързвала с причиняване на болка на невярващите. Друг бог, 

предизвикващ болезнени усещания, бил Сет – бог на яростта, 

разрушението, хаоса и смъртта. Египтяните вярвали, че злите духове 

влизат в човешкото тяло чрез ноздрите и ушите. Древните жители на 

Индия съотнасяли болката с бог Индре. Китайската концепция за болка 

включвала в себе си две противоположни обединяващи сили: „ин“ – 

отрицателна пасивна сила, и „ян“ – положителна активна сила. При 

дисбаланс между тези две сили възниква болка. В езиците на различните 

народи думата болка има различни наименования: Dolor (испански), Dor 

(португалски), Douleur (френски), Pain (английски), Tog Ku (китайски), 

Itami (японски), Pathei (гръцки), Alam (арабски) и т.н. 

 

 

 
74 Perl ER. Ideas about Pain: A Historical View (London: Nature Reviews Neuroscience 
2007, 8(1):71-80. // Rey R (1995) The history of pain. Transilated by louise Elliott Wallace. 
In: JA Cadden, SW  Cadden [Eds.] Harvard university press. Cambridge, mass acheusetts, 
London, 102(2): 421-422.  
75 Robbins J. Dissolving Pain: The Conventional Understanding of Pain . Google Books 2010. 
September 2010. Shambhala Publishers, Chap 3. 
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Античност 

Античността е периодът от VIII век пр.н.е. до началото на 

средновековието (V век н.е.). Разбирането на болката през този период 

варира от век на век. Легендарният древногръцки поет Омир (VIII век 

пре.н.е), създател на епичните поеми „Илиада“ и „Одисея“, възприемал 

болката като субект на нейното поглъщане по време на траур и неговите 

ритуали, по време на скръб, тревога, силни емоции. За първи път 

постулата, че мозъкът се явява мястото на възприемане на болката, се 

издига от древногръцкия философ Питагор (566-497 пр.н.е). Една от най-

респектиращите фигури в историята на медицината, лекарят и 

философът Хипократ (430-380 пр.н.е.), в „Хипократов корпус“, съставен 

от различни медицински трактати, описвал болката като дума, основана 

на „аdune”, което означава скръб, болка и печал. Според неговите 

твърдения болката може да бъде предизвикана от нарушаване на 

четирите съставящи (кръв, влага, жълта и черна жлъчка). Той смятал, че 

болката е необходимо да се лекува с болка. Хипократ използвал изгаряне 

със желязо (този вид лечение и до днес се използва в някои селски 

региони на Етиопия). Платон (428-348 пр.н.е.) сравнявал болката с 

удоволствието, когато няма нищо по-приятно от това да се избавиш от 

болката. Според Платон болката, образуваща се в сърцето и черния дроб, 

при взаимодействието на определени атоми, отразява емоционалното 

състояние на човека76. Древногръцкият философ Аристотел (384-322 

пр.н.е.) е бил първият, който се опитал да даде обяснение на понятието 

„болка“. Той характеризирал болката като неприятно усещане, което се 

явява една от „страстите на душата”, прекомерно енергична форма на 

движение на мисълта. Болката според неговите представи се създава в 

сърцето посредством взаимодействието на интензивните чувства за света, 

звука и осезанието. Наричал болката емоция, подобно на радостта, 

 
76 George Coevals S, Usher MT. Pain and Pleasure in Platos Physiology (Adelaide: Flinders 
University Department of Languages 2005). 
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твърдейки, че „болката разрушава природата на човека, който я 

изпитва”77. 

Влиянието на Александрия през II век пр.н.е. е силно. Това е времето 

на екстензивните експерименти и анатомичните открития на 

древногръцките лекари Херофил (315-280 пре.н.е.) и Ерасистрат (310-250 

пр.н.е.) в областта на анатомията, хирургията, офталмологията, 

кардиологията и акушерството. Тогава болката се възприемала като 

нашественик във вътрешните органи и не можела да бъде отстранена без 

познаването на тяхната структура. Те са първите, които за изучаването на 

анатомията започнали да правят системно аутопсии. По времето на 

Римската империя изключителни лекари, като Целз (25 г.-50 г.), Аретей 

(1-и век) и Гален (130-200 г.) разглеждали болката като болест и я 

класифицирали в различни форми. За лечението на болката Целс 

препоръчвал почивка, физически упражнения, кръвопускане, разрез на 

кожата и гореща храна. В зависимост от стадия на заболяването се 

прилагали различни методи за лечение (отначало кръвопускане, след 

това физически упражнения). Работите на Аретей са свързани с 

класификацията на болката, особено в главата. Неговият подход към 

лечението на болката приличал на метода на Целс. В препоръките му 

болката се лекувала с кръвопускане, къпане в гореща вода и изгаряне с 

желязо. Идеите на Гален за науката за болката се запазили до епохата на 

Възраждането. В своите експерименти той използвал животни (свине, 

маймуни, едър рогат добитък). За първи път е показано, че болката се 

отнася не само към човешката сфера. В резултат от работата на Гален се 

появила възможността да се различават двигателните и чувствителните 

нерви на основата на меките и плътните нерви. Гален отбелязал, че: 

„гръбначния мозък е началото на всички плътни нерви и неговия долен 

край дава началото на особено плътни нерви, че главния мозък е 

началото на всички меки нерви, че центъра на предната част е 

 
77 Dow J. Aristotles Theory of Emotions: Emotions as Pleasure and Pain -In Moral 
Psychology and Human Action in Aristotle (Oxford: Oxford University Press 2014), 47. 
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предназначен за най-меките, че мястото на сливане на главния и 

гръбначния мозък, е началото на веществата на средните нерви“78. Той 

класифицирал болката на 4 различни вида. 

 

Средновековие (V-XV век) 

През тази епоха болката се възприемала като форма на божествено 

възмездие или наказание. Християнската вяра за болката била 

доминираща. Най-известният персийски лекар – Авицена (980-1037 г.), 

автор на „Канон на медицината“, който се приема за първия учебник по 

медицина, определя болката като едно от неестествените състояния, 

което въздейства на тялото. Болката е усещане, предизвикано от нещо, 

което противоречи на естествения ход на природата79. Той отправя 

предизвикателство към концепцията на Гален, който твърдял, че 

травмите са единствената причина за болката. Авицена предположил, че 

истинската причина за болката е в изменението на физическото 

състояние на органа независимо от травмата80. По това време за лечение 

на болката използвали опиум, корен на мандрагора, мак с шафран, 

смирна и рициново масло81. 

 

От епохата на Възраждането до наши дни 

През XVII век е постигнат значителен прогрес в изучаването на 

функциите на мозъка благодарение на работата на Рене Декарт (1596-

1650), Томас Уилис (1621-1675) и Томас Сиденхам (1624-1689). През 

Възраждането Рене Декарт опровергал идеята за това, че болката 

възниква отвън и предложил болката да се разглежда като вътрешен 

механичен процес. Той създал теорията за наличието на пряк болеви 

 
78 Finger S. Origin of Neuroscience: A History of Explanations into Brain Function-Oxford 
1994. Oxford University Press. // Ochs S-A History of Nerve Functions: From Animal Spirits 
to Molecular Mechanisms Cambridge 2004 Cambridge University Press. 
79 Bakhtiar L (Translator). The Canon of Medicine by Avicenna (Chicago: Kazi Publications 
Inc 1999). 
80 Tashani OA, Johnson MI. Avicenna’s Concept of Pain –Libyan J Medicine 2010. 5.5253. 
81 Sabatowski R, Schafer D, Kasper SM, Brunsch H, Radbruch L, et al. (2004) Pain 
treatment: a historical overview. Curr Pharm Des 10(7): 701-716. 
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канал, идващ от кожата и отиващ в главния мозък, което сега наричат път 

на болковата проводимост. Декарт илюстрирал, как огънят, 

контактувайки с крака предизвиква сигнал, който се насочва към мозъка 

и сравнявал усещането на болка със камбанен звън. Това известно 

хипотетично изображение показва предаването на информация за 

болката чрез периферните нерви и гръбначния мозък към вентрикулите 

на мозъка и епифизната жлеза, където се извършва възприемането на 

болезнения стимул. Томас Уилис бил пионер в изучаването на 

анатомията на мозъка. В своята работа „Cerebri Anatome” (1664 г.) той 

предоставил силна доказателствена база, потвърждаваща ролята на 

мозъка при възприемането на болката82. Томас Сиденхам първи 

използвал laudanum (тинктура от алкохол) - смес от опиум, шафран и 

канела, които са допринесли за последователното и системно лечение на 

болката83. През 1811 г. шотландският лекар и анатом Чарлз Бел (1774-

1842) писал в своята книга „Идеята за нова анатомия на мозъка“, че 

дорзалните и вентралните гръбначни нерви изпълняват различни 

функции. Това откритие послужило като основа за научното изучаване на 

проблема болка. Позовавайки се на тези изследвания немският физиолог 

Йохансен Мюлер (1801-1858) разработил концепция за сензорната 

нервна специфичност или „закон за специфичните нервни енергии”, 

който дълго време оказвал влияние върху теорията за болката. Сър Чарлз 

Скот Шерингтън (1857-1952), Нобелов лауреат по физиология и 

медицина за 1906 г., въвел понятието „ноцицепция“, което има особено 

значение. Професор Ч. Шерингтън предоставил експериментален модел 

на ноцицептивна система за възприемане на болката. В книгата си 

„Интегративно действие на нервната система”, той предложил също 

концепция за синапса, което довело до откриване на пре- и 

постсинаптичните компоненти, синаптичното предаване в централната 

нервна система, принципите на функциониране на мозъка. 

 
82 Rey R. History of Pain. Paris: Editions La Decouverte, 1993: 1–409. 
83 Merskey H, Loeser JD, Dubner R. The Paths of Pain: 1975–2005. Seattle: IASP Press, 
2005: 1–549. 
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През май 1973 г. под ръководството на професора по анестезиология 

от Университета във Вашингтон Джон Боника (1917-1994) бил 

организиран и проведен първият Международен симпозиум, посветен на 

болката, което на свой ред довело до създаването на Международната 

асоциация за изучаване на болката IASP (International Association for the 

Study of Pain). Днес в IASP членуват около 6000 члена, представляващи 

83 страни по света. 

 

Класификация на болката 

Сред съществуващите многобройни класификации на болката са 

диференцирани ноцицептивна, невропатична и дисфункционална болка 

(табл. 1). 

От гледна точка на невробиологията болката има три съвърешено 

различни компонента. Първо, съществува болка, която представлява 

ранна физиологическа защитна система. Тази болка се нарича 

ноцицептивна (рис.1-А). Тя се усеща при допир до нещо горещо, 

студено или остро. Свързана е с активацията на болковите рецептори 

вследствие на увреждане на тъканта и съответства на степента на 

тъканното увреждане и продължителността на действие на увреждащите 

фактори, а след това напълно регресира след заздравяване 

(следоперативна болка, при травма, стенокардия при болни с ИБС, болка 

при язвена болест на стомаха, артрити и миозити). Невробиологичният 

апарат, предизвикващ ноцицептивна болка, се открива дори и в най-

примитивната нервна система.  

Следващият вид болка е възпалителната. Тя има адаптивен и 

защитен механизъм. Тази болка е предизвикана от активиране на 

имунната система в резултат на увреждане на тъканите или инфекции, в 

резултат на което възниква възпалителна реакция. Макрофагите, 

мастните клетки и неутрофилите отделят многобройни медиатори на 

възпалението (рис.1-В). Те въздействат на ноцицепторите и повишават 

тяхната чувствителност (рис.1-В). Целта на възпалителната болка е да не 
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допусне допълнителна травматизация на тъканите и да осигури 

оптимални условия за тяхното заздравяване. 

 

Таблица 1.  
Класификация на видовете болка. 

Видове болки 
Ноцицептивна Невропатична 

(поражение на 
нервните структури) 

Дисфункционална 

Счупвания, 
наранявания, 
натъртвания 

Кората на големите 
полукълба 

 
Фибромиалгия 

Възпаление Таламус Психогенна болка 
Миофасциален 
болков синдром 

Мозъчен ствол Главоболие 
напрежение 

Ставен синдром – 
дегенеративни 

изменения в ставите 

Проводни пътища на 
гръбначния мозък 

 

 Задни рога на 
гръбначния мозък 

 

 Нервен корен  
 Периферен нерв  

 

Невропатичната болка възниква при увреждане или органично 

заболяване на периферните или централните звена на соматосензорната 

нервна система (при травма на нерва, диабетна полиневропатия, 

постхерпетична невралгия, травма на гръбначния мозък, церебрален 

инсулт, множествена склероза, сирингомиелия и др.). Невропатичната 

болка, за разлика от ноцицептивната и възпалителната, не е сигнал за 

увреждане на тъканта и няма защитни функции. Нейна причина са 

възникването на патологични изменения в самата нервна система на 

различни равнища. Накрая е болката, която не защитава, а е 

дезадаптивна или патологична (дисфункционална) болка (рис.1-С). 

Патогенезата е в това, че тази болка е обусловена от изменението на 

функционалното състояние на първо място на церебралните системи, 

участващи в контрола на болката. Главното различие между 

дисфункционалния тип болка и ноцицептивната и невропатичната е в 
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това, че при традиционно изследване не може да се открие причината за 

болката или органичните заболявания, които биха могли да обяснят 

произхода на болката. Основните фактори, предизвикващи развитието на 

този тип болка, не са органични заболявания или увреждания, а 

психологически, социални фактори и емоционален стрес. Към типичните 

примери за такава болка се отнасят фибромиалгията, главоболието в 

резултат на напрежение, психогенните болки и др84. 

 

Рис.1. Класификация на видовете болка 

 

 

В зависимост от продължителността на изпитване, болката се 

класифицира като остра и хронична (табл. 2). 

Острата болка е сигнал за някакво увреждане на тъканите, в основата 

на което лежи локален патологичен процес, свързан с травма, 

възпаление, инфекция и има временен характер и протичане. Острата 

 
84 Woolf С J. What is this thing called pain? J Clin Invest. 2010;120 (11): 3742-3744. 
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болка е полезна и адаптивна, защото това е жизнено физиологично 

възприятие, подготвящо човека за някакъв вредоносен агент в 

обкръжаващата среда, който трябва да се избягва. Хроничната болка 

продължава повече от 3–6 месеца, т.е. повече от обичайния период за 

заздравяване на тъканите. Тя губи своето полезно сигнално значение и 

може да придобие чертите на болест. 

 

Таблица 2. 

Класификация на болката според времеви признак85. 
Болка Продължителност 

Остра Продължителността не превишава 6 седмици 
Подостра Болка, запазваща се от 6 до 12 седмици 
Хронична Болка с продължителност от 12 и повече 

седмици  
Рецидив на болката Не е имало болки най-малко в продължение на 

6 месеца 
Обостряне на 
хроничната болка 

Болката се възобновява след кратък интервал 
от време 

 

Диагностика на болката и нейната интензивност 

До днес в медицината не съществуваше начин за определяне 

интензивността на усещане на болката. Налични са няколко скали за 

оценка на болковия синдром. Всички те са основани върху субективното 

описание на болката, затова сравнението между различни индивиди е 

затруднено, защото болката е многомерно и сложно явление. 

Съществуват скали за оценка само на интензивността и намалението на 

болката, например Визуалната Аналогова Скала или ВАС (на англ.VAS), а 

също и многомерни скали, по които се оценяват не само интензивността 

на болката, но и други нейни характеристики (емоционални, афективни, 

когнитивни и социални аспекти). 

Основни методи за оценка на болката, са прилагането на скалата VAS 

(рис. 2). 

 

 
85 McMahon SB, Koltzenburg M.Wall and Melzack’s Textbook of Pain. 6th ed. Elsevier; 
London, UK: 2013. 
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Рис.2. Визуална аналогова скала VAS за оценка на 
интензивността на болката. 

 
 

Скалата VAS позволява да се направи някакво сравнение и да се 

облекчи оценката на ефективността на лечението. Простотата на 

използване на VAS довело до нейното широко разпространение за 

измерване интензивността на болката в клиничните изследвания. Освен 

това, балната система на VAS за оценка на интензивността на болката има 

висока чувствителност към промените в равнището на болката, особено 

при остри болкови състояния. При оценката на хронична болка обаче, 

съществуват определени ограничения. При хронични болкови синдроми 

VAS има достоверно ниска чувствителност, поради разнообразието между 

пациентите по причина на емоционалния, афективния и когнитивен 

отговор на болката. 

 

Обективно измерване на болката с използване на 

биомаркери 

Биомаркерите са важни инструменти при заболявания, при които 

субективното мнение за себе си от страна на пациента и/или собственото 

клинично впечатление на лекаря, не винаги са надеждни. 

През 2019 г. Никулеско и др86. съобщават в статия, че са успели да 

идентифицират биомаркери на генна експресия, които имат отношение 

към болката. Учените използвали оценка на болката по скалата VAS и 

 
86 Niculescu A. B, Le-Niculescu H, Levey D. at.al. Towards precision medicine for pain: 
diagnostic biomarkers and repurposed drugs. Molecular Psychiatry (2019) 24:501–522. 
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провели анализ на генната експрессия при пациенти с ниско (болка VAS 

≤ 2 от 10) и високо равнище на болка (болка VAS ≥ 6 от 10). 

В работата, в качеството на биологичен материал е използвана кръв 

(2,5-5 мл), която е взета в PaxGene контейнери (съдържат фирмени 

реагенти за стабилизация на РНК) при обичайно вземане на венозна 

кръв. РНК е екстрахиран по специален протокол. След това с помощта на 

технологията microarray-анализа биотин-маркирана РНК са били 

хибридизирани с Affymetrix HG-U133 Plus 2.0 GeneChips (Affymetrix: 

повече от 40 000 гена). Матрицата е оцветена, като са използвани 

стандартни протоколи Affymetrix за засилване на сигнала и сканирани с 

Affymetrix GeneArray 2500 скенер. 

 

Microarray-анализ 

Microarray-анализът или ДНК-микрочип представлява сложна 

технология, използвана в медицината и молекулярната биология. ДНК-

микрочипът е малка повърхност, върху която с голяма плътност и в 

определен ред, са нанесени фрагменти от едноверижна синтетична ДНК с 

известна последователност. Тези фрагменти изпълняват ролята на сонди, 

с които се свързват (хибридизират) комплементарните им нишки ДНК от 

изследвания образец, маркирани с флуоресцентни оцветители. 

Съдържанието на индивидуалните кДНК (кодираща ДНК) в образеца са 

право пропорционални на съдържащата се в тях мРНК и на равнището на 

активност на съответните гени. Колкото повече кДНК от даден вид е в 

разтвора, толкова повече се свързва със своята точка. След това 

специално сканиращо устройство определя съдържанието на кДНК във 

всяка точка на микрочипа, а специална програма го съотнася към 

наименование на гена, представен в дадената точка. Резултатът от ДНК-

микрочипното изследване представлява матрица от точки, 

интензивността на които е право пропорционална на активността на 

съответните гени (рис.3). 
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Рис.3. Принцип на измерване равнището на експресия на РНК 
за всеки ген (хибридизация мРНК със сонда – комплементарна 

ДНК последователност, закрепена на чип). 

  
 

1 2 3 

 

Niculescu A. et al. изследвали експресията на 65 маркери като гени-

кандидати за болка (табл.3). При някои от тези биологични маркери се 

отбелязва засилване на експресията при силни болки (гени на риска), а 

при други – намаляване на експресията (защитни гени или 

„болкоуспокояващи“ гени). 

 

Таблица 3. Изследване на експресията на 65 биомаркери като 
гени-кандидати за болка. 

№ 
п/
п 

Ген 
символ/назван

ие 

№ 
п/
п 

Ген 
символ/назван

ие 

№ 
п/
п 

Ген 
символ/название 

1 GNG7 
G Protein subunit 
gamma 7 

23 CLSPN 
Claspin 

45 HLA-DQB1 
Major 
histocompatibility  
complex, class II, 
DQ Beta 1 

2 CNTN1 
Contactin 1 

24 COL2A1 
Collagen type II 
alpha 1 chain 

46 LOXL2 
Lysyl oxidase like 2 

3 LY9 
Lymphocyte 
antigen 9 

25 HLA-DQB1 
Major 
histocompatibility 
complex, class II, 
DQ beta 1 

47 MBNL3 
Muscleblind like 
splicing regulator 3 

4 CCDC144B 
Coiled-coil domain 
containing 144B 
(pseudogene) 

26 Hs.554262 48 PTN 
Pleiotrophin 
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5 GBP1 
Guanylate binding 
protein 1 

27 PIK3CD 
Phosphatidylinosito
l- 
4,5-bisphosphate 3- 
kinase catalytic 
subunit delta 

49 RALGAPA2 
Ral GTPase 
activating protein 
catalytic alpha 
subunit 2 

6 MFAP3 
Microfibril 
associated protein 3 

28 SVEP1 
Sushi, von 
Willebrand factor 
type A, EGF And 
pentraxin domain 
containing 1 

50 YBX3 
Y-Box binding 
protein 3 

7 CASP6 
Caspase 6 

29 TNFRSF11B 
TNF receptor 
superfamily 
member 11b 

51 ZNF441 
Zinc finger protein 
441 

8 COMT 
Catechol-
Omethyltransferase 

30 ZNF91 
zinc finger protein 
91 

52 CCND1 
Cyclin D1 

9 RAB33A 
RAB33A, member 
RAS oncogene 
family 

31 CDK6 
Cyclin dependent 
kinase 6 

53 CDK6 
Cyclin-dependent 
kinase 6 

10 ZYX 
Zyxin 

32 EDN1 
Endothelin 1 

54 COMT 
Catechol-
Omethyltransferase 

11 MTERF1 
Mitochondrial 
transcription 
termination factor 1 

33 PPFIBP2 
PPFIA binding 
protein 2 

55 HTR2A 
5- 
Hydroxytryptamine 
receptor 2A 

12 COL27A1 
Collagen type 
XXVII alpha 1 
chain 

34 DCAF12 
DDB1 and CUL4 
associated factor 12 

56 NF1 
Neurofibromin 1 

13 HRAS 
HRas 
protooncogene, 
GTPase 

35 DNAJC18  
DnaJ heat shock 
protein family 
(Hsp40) member 
C18 

57 SHMT1 
Serine 
hydroxymethyltransfera
se 
1 

14 CALCA 
Calcitonin related 
polypeptide alpha 

36 HLA-DRB1 
Major 
histocompatibility 
complex, class II, 
DR Beta 1 

58 TSPO 
Translocator 
protein 

15 Protein 
phosphatase 
1 regulatory 
inhibitor subunit 
14B 

37 SEPT7P2 
Septin 7 
pseudogene 2 

59 DENND1B 
DENN domain 
containing 1B 

16 ASTN2 38 VEGFA 60 MCRS1 
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Astrotactin 2 Vascular 
endothelial growth 
factor A 

Microspherule 
protein 1 

17 ELAC2 
ElaC ribonuclease 
Z 2 

39 WNK1 
WNK lysine 
deficient protein 
kinase 1 

61 OSBP2 
Oxysterol binding 
protein 2 

18 HLA-DQB1 
Major 
histocompatibility 
complex, class II, 
DQ beta 1 

40 PBRM1  
Polybromo1 

62 FAM134B 
Family with 
sequence similarity 
134 member B 

19 PNOC 
Prepronociceptin 

41 SFPQ 
Splicing factor 
proline and 
glutamine rich 

63 ZNF429 
Zinc finger protein 
429 

20 TCF15 
Transcription factor 
15 (Basic helixloop- 
helix) 

42 PHC3 
Polyhomeotic 
homolog 3 

64 SMURF2 
SMAD specific E3 
ubiquitin protein 
ligase 2 

21 TOP3A 
Topoisomerase 
(DNA) III alpha 

43 CCDC85C 
Coiled-coil domain 
containing 85C 

65 HLA-DQB1 
Major 
histocompatibility 
complex, class II, 
DQ beta 1 

22 LRRC75A 
Leucine rich repeat 
containing 75A 

44 GSPT1 
G1 To S phase 
transition 1 

  

 

Успешно били идентифицирани биомаркери за експресия на гени, 

които предсказват болката при пациенти. Най-убедителни данни като 

предиктори на болката и притежаващи признаци на съпричастност към 

болката, са били следните биомаркери: GNG7, CNTN1, LY9, CCDC144B, 

GBP1 и MFAP3. 

 

Заключение 

Проблемът болка заема централно място в медицината. До днес при 

оценката на равнището на болка лекарите бяха принудени да разчитат 

само на оплакванията на пациента и на неговото поведение. 

Разработеният метод от учени от САЩ обективно предоставя на лекаря 

информация за болката, която изпитва пациентът. Споменатият метод е 

основан върху анализа на голям панел биомаркери с прилагане на 
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технологията Microarray. За да се направи това, РНК (рибонуклеинова 

киселина) се изолира от кръвната проба на пациента и се анализира с 

помощта на специален биочип. При компютърна обработка, моделът на 

генна експресия се сравнява със съответните стандарти. В резултат на 

това, се прави оценка на силата на болката и класификация на типа й. 

Освен това, се предлага лекарствен препарат, който в дадената ситуация 

може да успокои болката. Това изследване има особено голямо значение 

за пациенти, на които се предписват силни опиоидни препарати, водещи 

до привикване, което в крайна сметка намалява тяхната ефективност. 

Благодарение на тази научна работа в близко време болкоуспокояващите 

препарати е възможно да бъдат назначавани на основата на анализ на 

кръвта, а откритите биомаркери да се съпоставят с възможни варианти на 

лечение за максимална ефективност на терапията. 

 

превод от руски език 
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МНЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА 

ТОВА, КАКВО ИСКАТ ДА ЗНАЯТ 

ЛЕКАРИТЕ ЗА ТЯХ И ЗА 

ХРОНИЧНАТА ИМ БОЛКА87 

 

„Когато хора с хронична болка търсят лекарска помощ, те не винаги 

са посрещани със състраданието и уважението, на което са се надявали. 

Докато някои лекари подкрепят хората с хронична болка, твърде много 

от тях се сблъскват с подозрение и презрение, когато обсъждат болките си 

и възможното лечение с техните лекари. 

Партнирайки си със североамериканската фондация „Pain“ („Болка“) 

попитахме хора с хронична физическа болка, какво желаят техните 

лекари да знаят за живота им с хронична болка. Тяхното послание към 

лекарите е: „Предлаганото ни „наркотично убежище“ или 

предположението, че болката е в главите ни, прави лечението на болката 

още по-трудно“. 

 

Ето какво ни казаха: 

1. „Ако можех да се грижа за болката си у дома с Tylenol, нямаше 

да съм тук. Може би няма да плача или да крещя, но болката е 

непоносима. Ето затова съм тук“. 

 
87 Публикувано на 21 юни 2016 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2016/06/21/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%
b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-
%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-
%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b8/ 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2016/06/21/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b8/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2016/06/21/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b8/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2016/06/21/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b8/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2016/06/21/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b8/
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2. „За мен не е забавно да живея живота си в самота, така че 

моля повярвайте ми, когато казвам, че ме боли и имам потребност от 

някакъв вид облекчение“. 

3. „Аз преживявам моята болка и затова ми вярвайте, когато 

казвам какво работи и какво не. Слушайте ни, защото всеки един от нас е 

различен, нашите тела и мозъци са различни“. 

4. „Аз не търся болкоуспокояващи, аз търся облекчение на 

болката“. 

5. „Моля разберете, че искам да работя заедно с вас и да си 

сътруднича с вас. Моля да разберете, болката ми може да бъде много 

силна без да се валям и пищя на пода, защото се научих да я изтърпявам 

и това е видимо всеки ден. И моля ви, гледайте на мен като на съюзник в 

борбата с моята хронична болка, а не като на пречка“. 

6. „Като лекар, помнете, че в края на деня, можете да забравите 

за мен и моята болка. Аз не разполагам с този лукс. Тя остава с мен, 

независимо дали си тръгвам или не, дали мисля за нея или не“. 

7. „Хората с хронична болка не трябва да се разглеждат като 

група, те са индивидуалности. И със сигурност не са поредния по-досаден 

случай, който може да се отпрати да се оправя сам, преди да отидете да 

играете голф“. 

8. „Моята възраст няма значение; ако можеше да се предпише 

рецепта с лекарство „твърде млад за толкова много болка“ веднага щях да 

я изпълня и да изпия лекарството“. 

9. „Всеки човек реагира на болката по различен начин. Човек би 

могъл да крещи, да плаче, да мълчи, да говори или да се смее на себе си, 

за да отвлича вниманието си, но други е възможно да не са способни на 

това“. 

10. „Те трябва да могат да преживяват болката си. Тя може да 

бъде толкова трудна за описание, че често да забравяме силата й до 

следващата ни среща“. 
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11. „Въпросът „Какво е нивото на вашата болка?“ не означава 

абсолютно нищо за мен. Всичко се върти около болката? Ежедневно 

живея с нива 4-5, но ако искате да разберете личното ми усещане, с което 

аз живея тогава да, моето ниво на болка ще бъде осем, девет или десет. 

Моля, повярвайте ми, ако аз искам обезболяващи лекарства, то е защото 

силата на болката ми е извън това, което мога да понеса. Не бих питал, 

ако наистина не се нуждаех от лекарства. Просто ми повярвайте; това е 

всичко, което искам“. 

12. „Искам лекарите да знаят, че аз съм ОК с тях, но не като ми 

отговорят на всички въпроси. По-скоро предпочитам лекарят да ми каже: 

„Не знам отговора и ще трябва да проучим ситуацията“, вместо да се 

преструва, че знае. Аз по-скоро искам лекарят да е готов да се учи заедно 

с мен“. 

13. „Иска ми се лекарят, който се бори с хроничната ми болка да 

уведоми социално-осигурителния фонд за инвалидност, като напише 

писмо, в което да обясни, че ако хроничната болка не бъде лекувана 

адекватно, може да се стигне до задълбочаване на проблемите, и че тя 

никога няма да изчезне, независимо какво работя“. 

14. „Мога да бъда щастлив и едновременно с това да изпитвам 

много силна болка. Ако аз съм усмихнат това не означава, че болката е 

по-слаба или ситуацията е по-добра; това просто означава, че знам, че аз 

съм повече от това крехко тяло“. 

15. „Искам лекарите, които дават клетва да не причиняват вреда, 

да осъзнаят че всеки път, когато те омаловажат нашата болка, те ни 

вредят. Живял съм, както се казва, с RSDS и хронична болка в 

продължение на 25 години. И ако чуя още един лекар да ми каже, че 

болкоуспокояващите лекарства са лоши за мен, ще се разкрещя“. 

16. „Почти невъзможно е да се грижа за четири растящи момчета 

и за пастрока им (терминално болен) без някакъв вид контрол над 

болката. Извършвайки простите домакински задължения, болката може 

да ме остави на легло в продължение на дни, ако се опитам да ги върша 
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като нормален родител. Моите деца заслужават майка, която може да 

функционира през деня“. 

17. „Искам лекарите да разберат, че когато ние сме с хронична 

болка, обезболяващите лекарства помагат само да се притъпи болката. Не 

изпитваме удоволствие, че пием болкоуспокояващи лекарства. Те не са за 

забавление или за лустро. Те се ползват точно за това, че хората да могат 

да функционират на малко по-високо ниво. Те позволяват да се 

измъкваме от леглото без сълзи в очите си. Хроничната болка разяжда 

цялото ни същество“. 

18. „Иска ми се да разбират колко много болка преживяваме през 

цялото време … и аз желая те да не ни разглеждат като маса хора, които 

предозират опиатите си като Принс, Майкъл Джексън, и др. … Защото 

някои пациенти с болка имат нужда от медикаменти като опиати, за да 

подобрят тяхното качество на живот, например да помогне на някой да 

стане от леглото или да функционира по-добре. Вместо това те избират да 

ни третират като наркомани, само защото имаме хронични заболявания. 

19. „Иска ми се лекарите да разберат, че болката не е нещо, което 

може да се изхвърли от мисълта“. 

Преводът е направен по: Migdol, E. (2016) 19 Things People With 

Chronic Pain Wish Their Doctors Knew. 

http://themighty.com/2016/06/what-people-with-chronic-pain-wish-their-

doctors-knew/ 

 

Коментар 

„Без болка нашият живот е немислим. С нея животът трудно се 

издържа. Когато болката става тотална, това ни лишава от живот и докато 

все още сме живи ни кара да се стремим към липса на болка, макар че в 

крайна сметка тя ще бъде синоним на края на живота. Ако животът е само 

въпрос на болка, въпросът е дали си струва да се живее“ – казва А. Дж. 

Ветлесен в неговата „Философия на болката“. И продължава: „Да се живее 

означава всяка секунда да бъдем изложени на болка – не непременно 

http://themighty.com/2016/06/what-people-with-chronic-pain-wish-their-doctors-knew/
http://themighty.com/2016/06/what-people-with-chronic-pain-wish-their-doctors-knew/
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като неизбежна реалност, но винаги като възможност. Наличието на 

болка варира при всеки човек. Но действителната опасност от болка е 

нещо, което е част от живота на всички човешки същества – това е съвсем 

просто, съществена част от определението за състояние на човека“88. 

Според Шлейфър89 „Един от най-спорните въпроси при 

изследването на болката се отнася до това, възможно ли е преживяването 

й да бъде представено и ако да, то в каква степен“. Различните 

изследователи застъпват противоположни мнения. 

Изказванията на североамериканците с хронична физическа болка 

поставят на дневен ред множество проблеми. Голяма част от тях са 

присъщи не само на североамериканското здравеопазване, но и на 

българското, както и на всички системи за здравеопазване по света. Нещо 

повече, те са присъщи навсякъде и за част от конфликтите в отношенията 

лекар-пациент. 

Макар и само на описателно ниво, могат да се диференцират 

различни въпроси, свързани с болката, в т.ч. и с различни последици от 

преживяването на болката в цитираните по-горе изказвания. Те са 

насочени към лекарите под формата на пожелания към тях от страна на 

пациентите. А тези пожелания или послания са породени от проблеми, 

създавани от лекарите. 

Освен основното послание, цитирано в началото, според мен има и 

друго важно послание към лекарите: недоверието към пациентите, че 

изпитват болка, липсата на състрадание и елементарен опит да ги 

разберат, дори подигравките и униженията, на които някои лекари 

подлагат своите пациенти, не само не им помагат, а вредят на здравето на 

пациента и правят почти невъзможно овладяването или поне 

смекчаването на силата на болката. Нещо повече, нарушава се основния 

принцип на хипократовата клетва: „Не вреди“. 

 
88 Vetlesen, Arne Johan (2009) A Philosophy of Pain. Translated by John Irons. Reaktion 
Books Ltd, London, р. 7. 
89 Шлейфер, Р. (2015) Ужасающая фактуальность боли: семиотика и возможность 
репрезентации чувственного опыта (пер. с англ. Андрея Логутова). В: Новое 
литературное обозрение, № 135 (5/215) 
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Болката е строго индивидуално, лично преживяване и всеки опит на 

лекаря да пренебрегне пациентския наратив, да откаже сътрудничество 

на и с пациента, почти сигурно води до провал на лечението. 

Лекарите трябва да бъдат обучени, да знаят и да разбират, че за 

човека с хронична болка присъствието й е непоносимо, „прекалено 

реално“, докато за другите тя е нещо „невидимо, нечувствително и 

неизвестно“. 

Хроничната физическа болка – по думите на Илейн Скари90, 

успешно изтласква всичко останало, докато не се превърне в единствен и 

вездесъщ факт на съществуването. С други думи, тя затваря всички 

социални светове (термин на Анселм Страус) и остава единствения 

възможен свят за човека с хронична болка. Отказът на лекаря да повярва 

и несериозното му отношение към преживяването на болката, към 

болевия опит на пациента му, е отказ от хуманната същина на професията 

му. В случая, не само, че не помага да се подобри състоянието на 

пациента, но му отказва и помощ той отново да отвори и да се завърне в 

присъщите и познати му социални светове. 

Според Шлейфър „болката представлява едновременно усещане 

(sensation; факт или чувствено събитие) и възприятие (perception; опит, 

изпълнен с ценност и значение) и, по такъв начин, подлежи на 

естествено-научно и хуманитарно изследване“. Освен това, „болката се 

проявява в живота едновременно като адаптивен (в случай на остра 

болка) и неадаптивен (в случай на хронична болка) механизъм. 

„Неопосреденото“, на пръв поглед, болево усещане и „неопосреденото“ му 

възприемане чрез опита се оказват опосредени от неврологическите и 

културните схеми на опита…“91. 

 

 
90 Scarry, E. (1985) The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. Oxford 
University Press, New York. 
91 Шлейфер, Р. (2015) Ужасающая фактуальность боли: семиотика и возможность 
репрезентации чувственного опыта (пер. с англ. Андрея Логутова). В: Новое 
литературное обозрение, № 135 (5/215) // Schleifer, R. A. J. (1987) Greimas and the 
Nature of Meaning. University of Nebraska Press, Lincoln. 
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*** 

Убеден съм, че всеки лекар трябва да направи усилие и да надскочи 

тесните рамки на биомеханичния модел, в традициите на който е бил 

възпитаван в медицинския Университет. Това го изисква простичкият 

факт, че пред него седи Човек, а не увредена биомашина. Подобно усилие 

си заслужава, защото то неминуемо ще доведе до по-добри резултати от 

труда му и до повече уважение от страна на пациентите. 
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5 МИТА ЗА ХРОНИЧНАТА 

БОЛКА:  

ЗАЩО НЕ ВСИЧКО Е В 

ГЛАВАТА92 

 

Хроничната болка или болката, която не изчезва в продължение на 

повече от три месеца, засяга всеки пети австралиец. 

Всички имаме опит с болката. Помислете за последния път, когато 

сте си порязали пръста, докато режете хартия, или сте се изгорили на 

печката. 

Това със сигурност не е забавно, но обикновено такава болка 

преминава доста бързо. 

Представете си обаче, какво би било да имате болка, която не 

преминава и присъства всеки ден – това е хроничната болка. 

 

Мит 1: Болката е в главата ти 

Често срещано погрешно схващане, е, че някои хора изпитват болка, 

защото са неустойчиви, тревожни, депресирани, или не се справят добре 

със стреса. Това е неправилно. 

Всеки натрупан опит – докосване, топлина, сърбеж, болка е създаден 

от мозъка и по този начин е в главата ви, но това не означава, че той не е 

реален. 

 
92 Публикувано на 21 август 2016 г. https://bojidarivkov.wordpress.com/2016/08/21/5-
%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-
%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87/ 
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По същия начин, болката е истинско преживяване, което 

представлява вашия мозък в защитен режим и вземане на действено 

решение, че тялото ви е под заплаха. 

Ако има достатъчно сигнали за опасност в настоящото, то на изхода 

се възпроизвежда болка. 

Преживявания като страх, тревожност или депресия могат да 

повишат нивата на болка и е възможно да се повиши риска от постоянна 

болка. 

Но често тези чувства се развиват само след като човек вече има 

хронична болка. 

 

Мит 2: Медикаментите са единственото лечение, което ще 

ви помогне 

Има много начини да се борим с болката, без да се прибягва към 

хапчета. 

Според едно ново странно откритие болката може да бъде намалена, 

само като се гледат визуални илюзии. 

Както било установено тази визуална илюзия, при която пръста 

изглежда по-дълъг, отколкото е в действителност, намалява болката при 

някои хронично болни, изпитващи болка. 

Нашият мозък комбинира информация от много източници за 

нашето тяло, като докосване, визия, движение и звук. 

Тъй като цялата тази информация се комбинира едновременно, това 

означава, че промени в информацията от един източник, като визия, 

могат да променят информацията от друг източник, като сигнал за 

опасност, идващ от нашето тяло към мозъка. 

Смята се, че визуалните илюзии работят чрез промяна на сигнала за 

опасност, който отива към мозъка. 

Терапиите с илюзия работят при намаляване на болката и отоците, 

свързани с движението на хора с патологична болка в ръката; и 

предварителната работа показва, че те също така могат да намалят 
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болките в ставите на ръцете, предизвикани от остеоартрит и в коленете 

при наличие на остеоартроза. 

Има много други възможности, които са на разположение на хората 

с хронични болки, в които отсъстват лекарствата, включително: 

• Контрол от страна медицински професионалист; 

• Поведенческа терапия, особено терапия, която се фокусира върху 

намаляване на страха от движение, за да се промени поведението; 

• Познавателно обяснение за болката, което помага на хората да 

разберат, че болката не е представителна за увреждането на тъканите; 

• Терапия за пренасочване на вниманието, когато пациентът се 

научава да споделя своята болка, но без да се концентрира върху 

негативните последици от болката. 

 

Мит 3: По-тежкото увреждане на тъканите означава по-

силна болка 

Противно на общоприетото схващане, можете да изпитвате болка без 

никакво увреждане на тъканите. 

И обратното, може да имате увреждане на тъканите и да не 

изпитвате болка. Просто помислете за времето, когато сте имали 

натъртване, но не си спомняте да ви е боляло – имали сте увреждане на 

тъканите, но не сте изпитвали болка. 

Особено важно е да се разбере, че болката не е точен показател за 

увреждане на тъканите при хора с хронична болка, защото често техните 

увреждане на тъканите вече са заздравели. 

Много неща могат да променят силата на изпитваната болка, без да 

се променя тежестта на увреждане на тъканите. Например, самото 

очакване болката да се увеличи, може напълно да премахне ефекта на 

мощните обезболяващи лекарства. 

Нервната система на хората с хронична болка може да стане особено 

чувствителна. 
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Това е като радио; ако усилете звука му, това не означава, че 

говорителя е започнал да говори по-високо, това просто означава, че вие 

сте увеличили звука. 

По същия начин, ако нервната система е чувствителна, тя усилва 

сигналите към мозъка, което води до засилване на болката – независимо 

в каква степен са увредени тъканите. 

Ние също така знаем, че нещата които се задействат заедно, влияят 

заедно. 

По такъв начин, ако често чувствате тревожност, когато има пристъп 

на болка по време на движение, тогава в областите на мозъка, които се 

активират с движението, тревожността и болката, всички се задействат 

заедно. 

Това означава, че само движение или тревожност могат да активират 

– мозъчната мрежа – тревожност-болки – движение. По този начин вие 

чувствате болка, без реално да има сигнал за увредена тъкан. 

 

Мит 4: Трябва да минете на скенер, за да се открие 

източника на болка 

Ако някой изпитва болки в гърба често срещана практика е да се 

прави рентгенова снимка, ядрено-магнитен резонанс, или компютърна 

томография. 

Има случаи, когато тези изследвания са необходими, например 

когато има сериозни съмнения (например, проблеми с червата или 

функцията на пикочния мехур), или ако сте попаднали в тежка 

злополука. Но най-често те не са необходими и има доказателства, според 

които с тези процедури се злоупотребява. 

Проблемът е в това, че MRIs са много чувствителни, но не 

специфични, което означава, че те ще открият дори малки изменения – 

но тези изменения често нямат отношение към болката. 

Например, при 60% от хората без каквато и да е болка в гърба, ще 

има доказателства за увреждане на гръбначните дискове. И при повече от 
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половината от хората на възраст между 30 и 40 години, ще има признаци 

на дегенерация (артрит) в гърба им, въпреки отсъствието на болки в 

гърба. 

Ако се нуждаете от повече убеждаване, че скенерите не са най-

добрата идея, полезно е да сравните как хората действат, когато имат 

скенер и тези, които нямат. 

Хората с болки в кръста, на които се прави в ранен етап ЯМР, имат 

по-лоши резултати, отколкото хората, на които не е правен ЯМР. 

Тези по-лоши резултати могат да се дължат на ненужни медицински 

интервенции, като хирургически намеси. 

Но лошите резултати могат да се дължат и на повишеното равнище 

на страх. 

Страшно е да се мисли, че вашия гръбнак може да има структурни 

проблеми и ние знаем, че този страх може да влоши нещата. 

 

Мит 5: Стискането на зъби е всичко, от което се нуждаете, 

за да блокирате болката 

Възстановяването от хронична болка, няма нищо общо със 

стиснатите зъби или с това да бъдете стоик. 

В действителност хората, които са стоици, могат да имат по-лоши 

резултати, тъй като вероятността да отидат на лекар е по-малка. 

Това забавяне в търсенето на специализирана помощ, може да 

задълбочи проблема до там, че да се почувствате много по-зле преди да 

започне лечението му. Знаем, че е много по-трудно да се лекува хроничен 

проблем, отколкото проблем, който все още не се е задълбочил много. 

  

Превод от английски език 

Преводът е направен по: Stanton, T. (2016) Five myths about 

chronic pain: Why it is not all in the head. Health Care Provider – 

Health Information. http://nationalhealthfinder.org/five-myths-

about-chronic-pain-why-it-is-not-all-in-the-head/ 

http://nationalhealthfinder.org/five-myths-about-chronic-pain-why-it-is-not-all-in-the-head/
http://nationalhealthfinder.org/five-myths-about-chronic-pain-why-it-is-not-all-in-the-head/
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8 НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА 

ЗНАЕТЕ АКО ОБИЧАТЕ ЧОВЕК 

С ХРОНИЧНА БОЛКА93 

 

Хроничната болка е състояние, за което щом чуем, всички ние се 

свиваме, нали? Представете си човек, който страда от болки в 

продължение на повече от 3 месеца. Ние знаем, че има много състояния, 

които причиняват хронична болка, като проблеми в гърба, артрит, 

мигрена и др. Това е тъжно, но не се говори много за тях, за това колко е 

разпространено това състояние. За съжаление то се среща изключително 

често. Над 25 милиона души страдат от хронична болка в САЩ, но 

обсъждането на проблемите остава незадоволително. Хроничната болка 

не е само физическа – това е едно емоционално пътуване. Ако обичаш 

някого, който страда от хронична болка, най-вероятно ще трябва да се 

приспособяваш към неговата ситуация, когато това е необходимо. 

Отвъд физическото усещане на болката, има 8 причин поради които 

хората с хронична болка страдат повече, отколкото си мислите. 

 

1. Хроничната болка е невидима 

Приблизително 96% от заболяванията са невидими, т.е. при тях няма 

никакви външни белези, които да подсказват за тях, както например 

бастуна или инвалидната количка. След като сте били дълго време с 

човек с хронична болка, знаете че те не гримасничат, не плачат всеки път, 

когато ги боли. Възможно е те да изглеждат перфектно, въпреки че 

изпитват болка. 

Лесно е тя да бъде игнорирана като инвалидност, просто защото е 

невидима. Затова проблемите на хората с хронична болка, могат да бъдат 

 
93 Публикувано на 1 август 2016 г.  
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обект на твърдения като „просто се бори с нея“, които звучат 

пренебрежително. Хроничната болка не е същото, като обикновена 

настинка или дори счупен крак. 

 

2. Хроничната болка може да породи депресия 

От 25% до 75% от хората с хронична болка изпитват умерена до 

тежка депресия. Освен че изпитват често болка, означава че хората с 

хронична болка много лесно се оттеглят и спират участието си в 

ежедневните дейности. Това обтяга отношенията с приятелите и 

семействата им, което от своя страна намалява качеството им на живот в 

бъдеще. Получава се порочен кръг, който дори се отразява върху 

ефективното лечение на болката. 

Както казва Рейчъл Бенър, „за тях е важно да включат структура, 

дейности, социализация, цел и смисъл в един ден от живота си“. 

 

3. Възможно е да не знаят как е започнало 

Възможно да има болка, без ясен произход или травма, която 

изглежда се е появила от нищото. Ако има причина за нараняването, това 

е полезно – можете да бъдете по-внимателни следващия път. По-важното 

е, че предизвиква ограничаване. Без причина, продължителната болка 

става напълно безсмислена и се преживява като ужасно лош късмет. 

Не трябва да има лош късмет, за да не спре двигателя. Не трябва да 

боли години наред. 

Безсмисленото страдание предизвиква въпроси, които изискват 

отговори. Въпреки това, тези отговори или не съществуват, или изискват 

много дълго време, за да бъдат открити. И двете възможности имат 

неблагоприятен ефект върху психиката на хората с физическа болка. 
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4. Те не знаят дали болката ще спре 

Ако човек е млад, хроничната болка причинява голямо отчаяние. Те 

започват да се питат дали ще могат да се справят с живота с болка всеки 

ден в продължение на следващите 10, 20, или 30 години. 

Най-трудно е да се приеме перспективата – възможно ли е болката 

да няма край. Възможно е – те биха могли да страдат от болка до края на 

живота си и това става все по-реално с времето. 

 

5. Обвиняват себе си 

Има едно очакване, че човек може да свикне с болката след известно 

време така, както може да свикне с бастун. Лесно е да се самокритикуват, 

че не са в състояние да направят някои неща, които са искали да 

направят, като да останат навън с приятели или да работят на пълен 

работен ден. Понякога, те ще искат да се борят с болката и ако не успеят, 

ще обвиняват себе си, че не са работили достатъчно усърдно. Това може 

да породи омраза към себе си и чувство за вина, защото не могат да 

живеят живота със същото темпо, както своите приятели и семейства. 

Да живеете абсолютно същия живот както другите хора, когато 

страдате от хронична болка, не е реалистично. Подобни очаквания 

предизвикват разочарования и самообвинения. 

 

6. Те не създават къртичина планина 

Хората често подценяват хронична болка. В комбинация между 

хронична болка и невидима болест, те често могат да чуят фразата „не 

изглеждаш болен(на)“ или обръщение „не може да е толкова лошо“. 

Всички сме изпитвали болка, но е изненадващо трудно да си 

представим болка, която трае буквално всеки ден. Тя може да ги изкуши 

да говорят агресивно, а това може да доведе до чувство за вина, което би 

било изключително демотивиращо. Важно е да не поставяте 

демаркационни линии, като „ще постигнеш повече“, защото това ви 

дистанцира от проблема и изолира хората с хронична болка. 
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7. Болката изморява/изчерпва 

Хроничната болка изисква много енергия. Това е нещо като четири 

спукани гуми и половин резервоар с газ и след това започнете обиколка 

на страната. 

Всяка дейност, като се започне от ставане от леглото, миене на 

съдове, чакане на автобус, отнема значително количество енергия. В 

резултат на това, може да се наложи човекът с хронична болка, да отмени 

плановете си за края на деня. Да обичаш някого с хронична болка 

означава да очаквате промяна в плановете или да планирате по-

несъществени събития. 

 

8. Хората с хронична болка оценяват вашата подкрепа 

Хората с хронична болка могат да се чувстват самотни и да изпитват 

безнадеждност. Отношението на човек към тяхната болка е динамично. 

То може да се промени от апатия до безсилие или безнадеждност с 

течение на времето. Тези промени от една външна перспектива на живот 

и тяхната болка, е трудно да се помирят, особено ако има чувство на 

неудовлетвореност. Промените са уникални за всеки човек, така че няма 

един универсален подход. 

Както можете да видите, хронична болка е също толкова 

емоционално, колкото и физическо изживяване. Ако човек просто слуша 

и се опитва да направи най-доброто, за да разбере проблемите, може да 

направи това пътуване много по-лесно. 

Преводът е направен по: HCP (2015) 8 Things to Remember If You 

Love Someone With Chronic Pain. Health Care Providers. 

http://everydayhealths.info/8-things-to-remember-if-you-love-someone-with-

chronic-pain/ 

  

http://everydayhealths.info/8-things-to-remember-if-you-love-someone-with-chronic-pain/
http://everydayhealths.info/8-things-to-remember-if-you-love-someone-with-chronic-pain/
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КОГАТО НЕ МОЖЕТЕ ПРОСТО 

ДА „ПРЕОДОЛЕЕТЕ 

БОЛКАТА“94 

 

Тези дни съм потънал в световете на болката и страданието на хората 

с периневрални кисти на Тарлов. И вчера късно вечерта, в имейла ми 

пристигат няколко материала за хроничната физическа болка, писани от 

хора с такава болка. Прегледах ги и веднага ми хареса един от тях, чийто 

превод предлагам по-долу. Това е кратък текст, посветен на 

преодоляването на „мненията“ на здрави хора, за това как да се борим с 

болката. Сигурен съм, че всеки човек с хронична физическа болка се е 

сблъсквал с подобни примати, които мислят, че това което работи при тях 

– народна медицина, диети, физическо натоварване и др.п., работи при 

всички останали.  

Не! Не е така. Всеки човек е отделна вселена с множество социални 

светове. И нека не учим човека с хронична физическа болка, как да си 

върне тези – най-често насилствено отнети му от болестта и болката – 

социални светове, как да си върне отнетия му от тях живот. 

Затова реших да преведе този малък текст. Мисля, че ще бъде 

полезен за всеки. 

проф. дсн Божидар Ивков 

  

 
94 Публикувано 15 април 2022 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2022/04/15/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%
82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b5-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5/ 
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КОГАТО НЕ МОЖЕТЕ ПРОСТО ДА „ПРЕОДОЛЕЕТЕ 

БОЛКАТА“95 

Стейси Т. 

 

Тази публикация може да изглежда малко като сапунена история, но 

това е нещо, за което трябва да говоря, защото се превърна в огромен 

проблем за мен.  

И така, повечето хора са чували изразите „преодоляване на болката“, 

„няма болка, няма печалба“ и други подобни. 

Но когато имате хронични заболявания или каквото и да е 

заболяване, което ви оставя физически или психически, телесно 

изтощени, тези фрази са... Е, доста досадни и много, много погрешни. 

Това е нещо, което лекар или специалист иска да направите, 

степенувайки тренировъчната терапия (GET) или да започнете 

физически упражнения, като ви каже: „Трябва да се научите как да 

преодолявате болката, да я преодолеете и ще станете по-силни, Вие ще я 

контролирате, а не тя Вас!“ 

Ето защо днес има хиляди хора, които са се опитвали или са били 

тормозени чрез GET или рутинни упражнения и са станали значително 

по-изтощени, изоставяйки годините, свързани с такива битки за здравето 

и тялото.  

Защото за много от нас преодоляването на болката просто не работи. 

Принуждаването на тялото ви да прави нещо повече, отколкото трябва, 

може да има пагубни последици за него и вашето здраве. Това може да ви 

тласне твърде далеч и напълно да ви деактивира за дни, седмици, месеци 

или години. 

Нашите тела не са като на здравите хора. Те не могат да се справят с 

ежедневните задачи, да не говорим за 30 минути кардио и физически 

 
95 Преводът е направен по: Stacey T. (2022) When You Can't Just 'Push Through the Pain'. 
https://themighty.com/2016/10/why-not-to-tell-someone-to-push-through-the-
pain/?utm_medium=email&utm_campaign=warm_segment_articles_recommendations&u
tm_source=cordial 
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упражнения и напрежението, на което се подлагат мускулите ни. Не 

можем да се справим с необходимостта от движение, повдигане и 

преместване на тялото ни, когато тренираме. 

„О, но ако тренирате повече, ще можете да ходите по-добре, защото 

не ходите много, не можете да ходите добре, опитайте се да ходите повече 

и отново ще се оправите“.  

Не! Не, с огромна част от „няма шанс в света, няма начин и никога“, 

когато се претоварваме.  

Ние сме болни. Твърде болни сме, за да се мием, да разресваме 

косата си, да ставаме от леглото. Твърде болни, за да ядем, да четем, да 

гледаме телевизия, да пишем. А упражненията ще ни помогнат ли? 

Бихте ли казали това на някой, който има грип, вирусна инфекция, 

морбили, менингит, сепсис... Бихте ли казали: „О, тичай, това ще те 

излекува!“ Никога, дори няма да бъде предложено! Така че защо на нас? 

Дали защото липсата ни на функционални възможности ви дразни? 

Разочарова ли ви? Дали нашите ограничения се възприемат като мързел, 

тъй като болестите ни продължават повече от няколко седмици? 

Хроничното заболяване е точно това. То е хронично, това е цял ден 

всеки ден и най-вече завинаги. Никога няма да бъдем излекувани, освен 

ако не бъде изобретено супер лекарство. Което бихме искали и бихме 

бързали да имаме, защото не искаме да бъдем такива. 

„Да си твърде болен, за да направиш нещо. Да живееш правилно, да 

правиш каквото и да било, без това да те разболява още повече или да 

получаваш силен пристъп. Никой не би пожелал това за себе си. Не е 

точно детска мечта… „Когато порасна, искам да се разболея, да лежа в 

леглото по цял ден в агония, изтощена, да живея с вина, че не мога да 

бъда майката, любовницата, сестрата, съпругата, дъщерята, която се 

очаква от мен и аз искам да бъда и не мога да направя нищо, без да карам 

тялото си да се бунтува срещу мен.” 

Понякога дори сме подложени на подобни неща в нашите собствени 

групи за поддръжка и във форумите. Някой се обръща за помощ или 



 
103 

 

подкрепа в публикация, в момент на пречупване, на толкова много болка, 

че е опустошен както физически, така и психически. И толкова много 

хора се обръщат и помагат, и са там и с искрено разбиране за утеха и думи 

на подкрепа.  

Но тогава... някой излиза извън общото течение, пишейки на човека, 

който се обръща за помощ: „О, добре, аз не позволявам на болката да ме 

контролира. Контролирам действията си с моите деца/партньор/работа... 

Потискам я и никога няма да ме победи!” 

Седя там и гледам коментара и изведнъж се сещам за нещо, което 

бих могъл да натисна... И това не е болката. 

Някои от нас са по-затруднени от други. Някои са в състояние да 

работят все още или да правят неща, за които другите, които са малко по-

затруднени не могат дори да си помислят, да не говорим, че не са 

способни да го направят физически сами. 

Хората трябва да осъзнаят, че само защото те са в състояние да 

направят нещо, това не означава, че другите също могат. И това не е 

защото сме мързеливи или не ни притеснява, а просто не можем. Също 

като много други неща в живота, не само болестта. 

Аз определено не предполагам, че болестта на който и да е човек не е 

толкова важна или толкова сериозна колкото моята, или трябва да се 

приема леко, или без същото уважение и признание. Просто за много от 

нас преодоляването на болката не е опция. И ние се чувстваме достатъчно 

ужасно за това без осъждане или безсмислени фрази, които не се вписват 

вече в нашия живот, в телата ни или в света около нас. 

Не е нужно да се чувстваме по-изолирани, самотни, неразбрани или 

психически измъчени, отколкото вече се чувстваме. 

Моля, помислете, преди да изречете подобни фрази, предложения 

или коментари на някой, който е хронично болен, предназначени за нас, 

живеещите в свят на такава болка, и за нашите близки които също са 

засегнати от нея. 

превод от английски език 
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КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ 

КАЗВА НА ЧОВЕК, ЖИВЕЕЩ С 

ХРОНИЧНА ФИЗИЧЕСКА 

БОЛКА96 

 

„Все повече се убеждавам, че 
единственото смислено занимание в този луд свят, 

е да се опитваш да облекчиш нечие страдание“. 
Б. Ивков 

(Това се и опитвам да правя с този текст) 
 

 

 

Всеки човек е изпитвал през живота си някаква физическа болка. 

Например в резултат на боледуване или на контузия. Това е т.нар. остра 

болка, която преминава бързо. Острата болка, както е известно, има 

много важна сигнална функция. Чрез нея тялото ни съобщава, че някъде 

има проблем. Обикновено тази болка се поддава на контрол и бързо 

отзвучава. 

Има обаче хора, при които болката се превръща в „сянка на 

ежедневния им живот“. Тази болка е хронична и постоянна. Тя 

превръща живота на човека в кошмар, ограбва го и в социален, и в 

психологически, и в икономически план. Изтезава го ежедневно, 

ежеминутно, превръщайки живота му в една безкрайна, мъчителна и не 

много сигурна интерпретация. 

 
96 Публикувано на 8 май 2022 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2022/05/08/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%
be-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-
%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d0%b6%d0%b8/ 



 
105 

 

Ето защо има неща, които по никакъв начин и по никакъв 

повод, не трябва да се казват на човек с хронична болка, ако 

наистина съществува желание да му се окаже помощ. 

 

,,Всеки го боли нещо” 

Никой, дори и хората способни да изпитват огромна емпатия, не са в 

състояние да разберат изцяло и да почувстват докрай, какво изпитва друг 

човек, преживяващ хронична болка. При хора с една и съща причина, с 

напълно еднаква по сила и локализация хронична болка, тя ще бъде 

чувствана и преживявана по различен начин от всеки. И това е така, 

защото всеки човек има строго индивидуален праг на толерантност към и 

поносимост на болката. „Да изпитваш силна болка означава да си 

сигурен; да чуеш, че някого го боли, е да изпитваш съмнение... чуждите 

болки проблясват в ума и бързо изчезват“ – пише Мелани Търнстром97. 

Ето защо е важно в мигове, когато някой споделя болката си, човек да си 

припомни миговете на остра болка и да си представи, че тя продължава 

„вечно“, че никога не престава. Вероятно никой не иска дори да си 

представи това, да мисли за това.  

Никога не бива да се подценява страданието на хората с хронична 

болка. Да кажеш на някого с хронична болка, че „Всеки го боли 

нещо“, е проява на неуважение, на неглижиране на чуждото 

страдание, дори демонстрация на безразличие към човека и 

страданието му.  

По-добре е да се покаже уважение и съпричастност. Това 

малко или повече може да редуцира страданието на човека с 

хронична болка. 

 

 

 

 
97 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 98. 
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,,Вземи си хапче” 

Различни Ad hoc методи могат да бъдат ефективни при редуциране и 

облекчаване на слаба или умерена остра болка. Всеки човек е научен и 

знае, че при ситуации на изпитване на болка, помощта трябва да бъде 

бърза и ефективна. Това най-често се постига с хапче срещу болка. И 

затова, на първосигнално равнище, той съветва човека с хронична болка 

да вземе хапче за болката. Сякаш изпитващият болка е изключително тъп 

и не се сеща за това или е някакъв свръх мазохист и предпочита да търпи 

болката си, защото това му доставя удоволствие. 

Би трябвало на всеки да е ясно, че когато проблемът се нарича 

хронична болка, не е възможно да се приемат болкоуспокояващи 

лекарства непрекъснато, поради ефектите и реакцията на лекарството, 

които се променят с времето. Има не малко заболявания, при които 

причината за болката не може да бъде елиминирана, а лекарствата само я 

редуцират, поддържайки възможностите на човека за някаква форма и 

степен на активност и удължаване на периодите на поносима болка.  

Не давайте глупави съвети, които никой не Ви е искал. 

Говорете, споделяйте, но не съветвайте. Когато ме съветват по 

този начин – Вземи (или пий) хапче (нещо) винаги се сещам за 

мисълта на Алберт Айнщайн:  

„Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката 

глупост. За първото не съм сигурен“98. 

 

,,Търсиш причина за бягство от отговорностите си” 

Освен, че това е една от най-тъпите констатации на безчувствени 

и/или неразбиращи хора, тя е и обвинение към човека с хронична болка. 

Обвинение в мързел и безотговорност, родено от незнание и невежество, 

от липса на способности да се съчувства и да се съпреживява страданието 

на Другия. 

 
98 Виж: https://lira.bg/archives/141893 
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Хроничната болка значително нарушава и влошава качеството на 

ежедневното функциониране, качеството на живота, като въвежда в тях 

едновременно физически и психически ограничения. Има заболявания 

(най-често ревматоидни и неврологични), при които това е съпроводено 

и с загуба на функционални възможности. Хората с хронична болка 

смятат, че тя контролира и доминира живота им, техните решения за 

активностите през деня, защото те зависят от силата на болката. Това, 

което знаем и четем за оттеглянето от ежедневните дейности, често носи 

със себе си отличителните белези на депресията, която може да съпътства 

ситуацията.  

Вместо обвинения, по-добре помогнете на човека с 

хронична болка да се справи със задълженията си. 

 

,,Привличаш внимание върху себе си ” 

Мислите на хората с хронична физическа болка са почти 

непрекъснато концентрирани главно върху соматичните ограничения, 

върху силата на болката и техните моментни възможности за справяне с 

ежедневния живот. Те постоянно се „вслушват“ в сигналите, идващи от 

тялото им, а напрежението предизвикано от изчакването или на 

непрекъснато излъчваните сигнали за болка, понижава настроението им 

и засилва чувството за безпомощност. Ето защо, подобно на горната 

констатация, и тази е твърде обидна и болезнена за човека с хронична 

болка. Тя също е породена от незнание и невежество, от невъзможност за 

разбиране и съпричастност. 

И накрая, хората с хронична болка спират да се занимават с 

ежедневни дейности, като често се оттеглят от тези от тях, които 

обикновено са носили радост и удоволствие, страхувайки се че болката 

ще възникне в най-малко очакваната ситуация или момент.  

Човекът с хронична физическа болка има потребност от 

състрадание, подкрепа и съчувствие, а не от съжаление и 

критики. 
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,,Не може да те боли непрекъснато” 

За здравите хора схващането, че не трябва, че не може да боли през 

цялото време (24/7), е нещо нормално и е свързано с техния ежедневен 

житейски опит. Те не могат да си представят, че хроничната болка може 

да бъде постоянна и непрекъсната. Дори и да има добри моменти, тя се 

завръща, унищожавайки всички надежди на човека за нещо по-добро. 

Хроничната болка фокусира цялата енергия на човека, за да може той да 

я издържи. Добрите моменти пораждат в хората с хронична болка 

благодарност, признателност, дори и да са дългоочаквани.  

Ако получите предложение от човек с хронична болка, 

когото обичате и на когото много държите, да прекарате 

известно време заедно – не отказвайте, а направете всичко 

възможно да реализирате това предложение. Не се знае, кога и 

дали изобщо болката ще му позволи да отправи следващо 

такова. 

 

,,Искаш да обърнеш внимание към себе си” 

Тук заслужава да приведа един по-обширен цитат от книгата ми 

„Траектории на страданието и болката“99:  

„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 от всяко друго 

съзнателно състояние – няма относително съдържание. Тя не е от или 

към каквото и да било“100. 

 
99 Ивков, Б. (2021) Траектории на страданието и болката. (Биографични микронаративи на 
хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един социален експеримент. 
Дескриптивен анализ). Сдружение на тарловите пациенти в България – Лечение без граници. 
Проблемна група по философия и социология на медицината при БАН, с. 29. 
100 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. 
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И по-нататък: „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“ (по думите на 

норвежкия философ Арне Ю. Ветлесон101), 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.  

 

„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)102 

 

Трябва да е ясно, да се знае и да се разбира, че хората страдащи от 

хронична физическа болка, чувстват че губят контрол над собственото си 

тяло и живот. Болката и поражданото от нея страдание изтощават, 

причиняват разочарование, гняв и отчаяние. И всичко това не остава 

безразлично за най-близката социална среда – семейството и най-

близките хора. Много хора с хронична болка споделят, че 

продължителната болка ги е превърнала в други хора, променила е 

частично или изцяло тяхната идентичност.  

Ако можете да помогнете – помогнете. Ако не можете – не 

казвайте оценъчни и обидни съждения и констатации. 

Животът с хронична физическа болка е достатъчно труден, за 

да наранявате допълнително човекът с хронична болка. Това 

може да се превърне в психологическо изтезание. 
 

101 Ветлесен, А. Ю. (2010) Философия боли. Перевод с норвежского Е. Воробьёвой. Изд. 
„Прогресс-Традиция“, Москва.  
102 Ивков, Б. (2021) Траектории на страданието и болката. (Биографични 
микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един 
социален експеримент. Дескриптивен анализ). Сдружение на тарловите пациенти в 
България – Лечение без граници. Проблемна група по философия и социология на 
медицината при БАН, с. 30. 
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„Търси подкрепа“ 

Винаги подобен съвет, както и всички горни реплики, е 

предизвиквал огромно желание да се гавря с този, който ръси тези 

дълбокомъдрени глупости. Аз не страдам и от тежка форма на 

мазохизъм, както казах по-горе, за да не търся начини да се справя с 

болката си. Затова обичам да споделям: „Когато нямате какво да 

кажете, не ми го казвайте на мен“. 

За да се подкрепи и да се помогне на човек с хронична 

болка, първото и може би едно от най-важни условия, е да бъде 

разбран възможно най-добре. Често най-голямата помощ за 

страдащия човек е нашето присъствие, без да се опитваме да 

съветваме или да търсим решения, без да се опитваме от 

висотата на нашето невежество и незнание да даваме абсурдни 

съвети. Източник на голяма помощ за хората с хронична болка 

често е психотерапията, ако те преценят, че имат потребност от 

такава. Защото тя им позволява да разберат болката и отново да 

контролират, доколкото това е възможно, ежедневието си. 

 

*** 

Дълго се чудех дали да приключа до тук или да напиша и още нещо, 

което не ми даваше мира. И реших да ви го разкажа. 

В интернет попаднах на един виц или притча – кой както иска да 

разбира историята, която ще ви разкажа: 

„Моята баба ми разказа притча. Ние имаме една уста и две уши, 

значи трябва повече да слушаме, отколкото да говорим. Но очите ни са 

разположени над ушите, затова сме длъжни да виждаме, а не да вярваме 

на слухове. Над всичко това е мозъкът, затова сме длъжни първо да 

мислим, преди да видим части и да чуем слухове, които да изливаме през 

устата си“. 

Простичко и гениално. И тази простота ме подсети за разказа на 

Йордан Йовков „По жицата“. Прочетете го. И ще видите, че при срещата 
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си с другоселеца, с Другия, Непознатият човек, завладян от трагедията и 

мъката по болната си дъщеря, Моканина се държи много човешки. Не 

съди, не оценява, не ръси простотии. А когато е въвлечен в лъжата, 

тръгнала от бащата на болното момиче, чиято цел е да вдъхне надежда за 

изцеление на Нонка, Моканина я подхваща, потвърждава и развива, за да 

дари и от себе си лъч надежда на момичето за оздравяване. 

 

„- Та затуй съм дошел - каза по-смело и с облекчение 
селянинът: - Рекох да те питам, може да си я виждал, 
може да си я чувал... 
- Не съм, братко, не съм. Бяла лястовичка? Нито съм 
чувал, нито съм виждал. 
Но веднага Моканина се досети, че може съвсем да отчая 
тия хора, и каза: 
- Пък може да има. Може. Бял бивол, бяла мишка и бяла 
врана - има. Може да има и бяла лястовичка. Пък и 
трябва да има, щом се е чуло... 
- Кой знай? - въздъхна селянинът. - На мене да остане, не 
вярвам, ама жени нали са... 
Той стана да си ходи. Трогнат, Моканина също стана да 
го изпроводи и да види момичето. Като стигнаха до 
шосето, майката - жълта и сломена от тегло жена - още 
отдалеч загледа мъжа си, като че ли искаше по лицето 
му да познае какво е научил. Момичето още стоеше 
обърнато настрана и гледаше лястовичките по жицата. 
- Човекът каза, че селото било близо - каза селянинът. 
Като чу гласа му, момичето се обърна. Слабо беше, изпод 
завивката едва личеше снагата му, стопена от 
болестта, лицето му беше восък, но очите му бяха още 
светли, още млади и усмихнати. То гледаше ту баща си, 
ту Моканина. 
- Нонке, тоз чиляк виждал лястовичката - каза 
селянинът и погледна Моканина. - Ей в онуй село била, е! 
Хайде дано я видим и ние! 
- Ще я видим ли, чичо? - продума момичето и ясните му 
очи светнаха. 
Нещо се надигна в гърдите на Моканина, задуши го, 
очите му се премрежиха. 
- Ще я видите, чедо, ще я видите - високо заговори той. Аз 
я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях, бяла 
такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да даде господ да я видиш, 
чедо, да оздравееш... я, млада си. Ще я видиш, аз ти 
казвам, че ще я видиш... и ще оздравееш, чедо, не бой се... 
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(…)  
Замислен, Моканина се върна при овцете си и се залови 
отново за цървулите, които правеше от нещавена волска 
кожа. „Бяла лястовичка - мислеше си той. - Има ли я!“ Но 
нещо го подпираше в гърдите, мъчеше го. И като пусна 
шилото и погледна към небето, той извика: 
- Боже, колко мъка има по тоя свят, боже! 
И пак се загледа подир каруцата“103. 
 

Сигурен съм, че който има душа, сърце, ум и разум ще разбере. 

 

Източник: Majka, Klaudia (2019) Czego nie mówić osobie żyjącej z 

przewlekłym bólem. https://psychologseksuologkrakow.pl/przewlekly-bol/ 

 

  

 
103 Йовков, Й. (2004) По жицата. Електронно списание LiterNet, № 6 (55). 
https://liternet.bg/publish9/jjovkov/po_zhicata.htm 
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ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА 

БОЛКА: СЪЩНОСТ, 

ДЕФИНИЦИИ, ВЛИЯНИЕ 

ВЪРХУ ЧОВЕКА104 

 

Посвещавам този материал на хората, които живеят и се борят 

ежедневно с хронична физическа болка, с надеждата, че той ще спомогне 

– поне малко, за по-доброто разбиране на тяхното страдание сред 

близките, приятелите и колегите. 

 

 

 

Какво представлява хроничната болка?105 

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 

 
104 Публикувано на 11 май 2022 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2022/05/11/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b
8%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-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-
%d1%81%d1%8a%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b4/ 
105 Този материал е изграден на основата на: Życie z przewlekłym bólem. 
http://pokonajbol.pl/poradniki-materialy/zycie-z-przewleklym-bolem/ 

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
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още във философските схващания отпреди ерата на древногръцкия 

философ Сократ106, 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 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 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 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 

 
106 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%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
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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”107. 

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 степен, че можем да забравим за нея по-бързо и по-лесно, 

отколкото за каквото и да било друго”108. 

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; 

 
107 Morris, D (1991) The Culture of Pain. University of California Press, Berkeley. рр. 14-15 
108 Arendt, H. (2000) Kondycja ludzka. Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa 

http://www.literatura.gildia.pl/wydawnictwa/aletheia
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● 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 действителност109, 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“110. 

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 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 

 
109 Baszanger, I. (1992) Deciphering chronic pain. In: Sociology of Health & Illness. Vol. 14 
(№ 2), pp. 181-215 
110 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/ 



 
117 

 

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 човека с 

болка и никой друг, Такова влияние може да има обаче и върху 

професионалния и социалния живот. Всеки би чувствал някои аспекти от 

него, ако изпитва болка. 

Ето някои примери. 
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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 
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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.; 

● 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 Хайд111) – 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 

 
111 „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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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 

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 
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елиминира. В никакъв случай, не трябва да има недоверие и обвинения в 

симулации, още по-малко подигравки от страна на лекаря спрямо 

пациента и/или задължително изпращане на психиатър112.  

 

 

 

Приложение 

Кратък речник на някои основни понятия, свързани с 

болката113 

„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. 

 
112 http://pmu.gkb1.ru/chronic_pain_depression 
113 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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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 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) 
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СЕКС ПРИ РЕВМАТОИДНИ 

БОЛЕСТИ И НАЛИЧИЕ НА 

ХРОНИЧНА БОЛКА114 

 

Независимо, че порнографията е широко разпространена, 

особено в интернет, секса остава една от темите табу в 

европейския културен кръг. Още по-тежко табу е сексът при 

хората с видими увреждания, в т.ч. предизвикани от 

ревматоидни заболявания. Често дори темата секс е обвита 

плътно от силни предразсъдъци, негативни стереотипи и 

невежество. Самите хора с ревматоидни заболявания често 

реагират негативно на въпроси, свързани със секса. Много 

често могат да се чуят коментари от рода на: „Какъв секс, когато 

имам силни болки“? И така, възможен ли се секса при наличие 

на ревматоидно заболяване и преживяване на силна хронична 

болка? 

 

Хронична болка и секс 

При наличието на болка много често се ограничава удоволствието от 

секса. Много са факторите, които могат да окажат благотворно влияние 

върху възстановяването – изцяло или частично – на сексуалната 

активност и постигане на удовлетвореност от половите контакти. Такива 

фактори са: обезболяващи лекарства, разнообразието на половия живот, 

адаптиране на формите на сексуална активност към актуалното 
 

114 Публикувано на 5 ноември 2018 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2018/11/05/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-
%d0%bf%d1%80%d0%b8-
%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0
%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8/ 
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здравословно състояние, снижаване сила на болката и повишаване на 

физическите възможности, взаимно разбирателство и нежност между 

партньорите и др. 

Потребностите от физическа и емоционална близост са също толкова 

важни, колкото и другите основни, ключови потребности на човека, като 

например хранене и сигурност. Една от най-важните потребности е 

свързана със сексуалността. Установено е, че физическата близост помага 

за удовлетворяването на потребността от любов/обич и принадлежност. 

Сексът от своя страна е израз на обща удовлетвореност от живота, негов 

естествен елемент. А освен всичко друго е и важен аспект от 

идентичността на човека. 

Хроничните заболявания, в т.ч. особено ревматоидните, както и 

придружаващите ги често проблеми с наличието на болка, в много 

случаи се превръщат в част от живота и значим елемент от ежедневното 

функциониране. Тогава човек спира да чувства удоволствието от 

сексуалните усещания и преживявания. 

Хроничната болка, която е в състояние да затруднява секса, може: 

• да бъде последица от травма, например счупване, 

• да е „рожба“ на хронично заболяване, което има сериозно влияние 

върху общата физическа кондиция и подвижност, например 

ревматоидните заболявания, 

• да бъде последица от новообразувание, 

• да произлиза от процесите на стареене на опорно-двигателния 

апарат, 

• да бъде следствие от хирургична интервенция и др. 

Именно хроничната и засилваща се по време на физическа 

активност болка може да се превърне в голяма пречка или бариера пред 

правенето на секс. Хората които изпитват средно силна или силна 

болка, обикновено избягват секса, защото свързаната с него физическа 

активност повишава проблемите и негативните усещания, свързани с 

болката, които от своя страна заглушават, затъмняват или направо 
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унищожават удоволствието от сексуалните контакти. На пръв поглед 

изглежда, че най-простият начин за справяне със ситуацията, е приема на 

обезболяващи лекарства. Това е твърде специфичен подход, свързан с 

множество рискове. Винаги съществува необходимостта от нормално 

функциониране, в т.ч. реализацията и задоволяването на сексуалните 

потребности. 

 

Психика, болка и секс 

Доброто самочувствие е необходимо за добрия сексуален живот. 

Когато хроничната болка предизвиква физически проблеми, 

извършването на ежедневните задължения се затруднява или става 

невъзможно, понижава се самооценката и чувството за собствената 

привлекателност на човека. Това неминуемо оказва негативно влияние 

върху съжителството на двамата партньори. Съзнанието, емоционалното 

и физическото отдалечаване засяга и партньора, задълбочава в човека с 

хронична болест страховете, опасенията, чувството за вина и 

негодувание. При такива случаи помощта на психиатър или психолог 

може да се окаже много важна. Разговорът и взаимното разбиране 

позволява да се закрепи здравината на връзката, в т.ч. и в областта на 

секса. 

Възстановяването на емоционалната близост е необходима за 

извършване на следващата крачка – възстановяване на физическата 

близост. Първоначално партньорите могат да имат физическа близост с 

цел да опознаят своите тела, като в началото не докосват половите си 

органи. Тук е важно да се установят приятните сензорни преживявания, а 

не концентрация върху оргазма. Това е важно не само за много 

необходимата „увертюра“, но и за научаването на какъв вид докосване и 

стимулация доставят най-голямо удоволствие на партньора и – най-

важното – не причиняват болка или неприятни усещания. 
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Болестта и сексуалните пози 

Половият акт не е единствената форма и източник на 

удовлетвореност от физическата близост. За хората с хронична болка, с 

нарушения в подвижността, разнообразяването на сексуалния живот, 

може да се постигне чрез докосване на партньора, изработване на най-

удобната поза, но също и чрез мастурбация или използването на 

вибратор. 

• Откриването на тайните на тялото на партньора чрез докосване 

винаги е вълнуващ начин за изразяване на чувствата. Това може да бъде 

прегръдка, нежно потупване, галене, масажиране или целуване. Всяка 

форма на докосване повишава чувството за близост. 

• Petting/петинг – стимулиране органите на партньора с ръце. Това 

позволява в много голяма степен да облекчи сексуалното напрежение и 

много често да се постигне оргазъм. 

• Мастурбацията е действие, обвито в мъглата на предразсъдъците и 

табутата, на невежеството и негативните стереотипи. Всъщност това е 

метод за задоволяване или самозадоволяване на сексуалните 

потребности. 

• Използването на вибратор може да достави удоволствие, както без 

физическото присъствие на партньора, така и с негова помощ. Това е 

добър начин да се разнообрази сексуалния живот на двойката. 

• Оралният секс може да се превърне в разнообразяване или 

алтернатива на традиционния полов акт. При оралния секс единият от 

партньорите може да остава изцяло пасивен, докато другият партньор 

задоволява неговите сексуални потребности. Едва ли е необходимо да 

казвам, че този вид секс изисква много добра хигиена, доверие и 

уважение между партньорите. 

Едно от най-трудните и най-важни неща и/или задачи за хората с 

ограничена подвижност и изпитващи хронична болка, каквито са 

например случаите при хора с ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, 

фибромиалгия и др., е намирането на най-подходящата за тях сексуална 
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поза. Тук на помощ могат да дойдат различните наръчници, описващи 

различни видове на сексуалното изкуство. 

Добре би било, преди секса човека с хронична болка, да приеме 

предписаните му лекарства с цел да редуцира болката и да изпита по-

голяма наслада от сексуалния контакт. 

Добрите сексуални контакти, освен че възвръщат доброто 

самочувствие, също могат сами по себе си да редуцират хроничната 

болка, защото по време на секс организма отделя естествени 

болкоуспокояващи субстанции, които се наричат ендорфини. 

Чувството за близост и пълнота в контактите с партньора повишават 

силите за по-успешна борба с хроничните болест и болка. 

 

Ревматизмът има връзка със секса 

Тази връзка може да се наблюдава, когато човек се заразява с 

хламиди или други бактерии, пренасяни по полов път. Хламидите имат 

способността да проникват чак до ставите и да предизвикват възпаление 

на ставите – т.нар синдром на Ройтер. Оказва се, че това е най-честото 

заболяване при младите мъже. Може да бъде лекувано с антибиотици, а 

лечението може да продължи до половин година. 

 

Заключителни бележки 

Когато между партньорите съществува любов, доверие, взаимно 

уважение и съгласие, нито една сексуална техника не може да се 

разглежда като извращение или като недопустима. 

Любовта, доверието, уважението, поставянето на мисълта за другия 

пред мисълта за собственото удоволствие, съгласието – това са 

„вълшебните“ ключета към сексуалното здраве и възможно най-пълното 

задоволяване на сексуалните потребности, както и за задоволяване на 

всички останали потребности, породени от и във връзка със съвместния 

живот на мъжа и жената. 
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Източници: Wójcik, M. (2013) Choroba i ból a seks. 

https://wylecz.to/zdrowie-a-seks/choroba-i-bol-a-seks/ 

Osiem prawd o reumatyzmie. http://www.byczdrowym.info/kosci-i-

stawy/osiem-prawd-o-reumatyzmie 

  

https://wylecz.to/zdrowie-a-seks/choroba-i-bol-a-seks/
http://www.byczdrowym.info/kosci-i-stawy/osiem-prawd-o-reumatyzmie
http://www.byczdrowym.info/kosci-i-stawy/osiem-prawd-o-reumatyzmie
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ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА 

БОЛКА – ПОЛОВИ И 

ДЖЕНДЪР РАЗЛИЧИЯ115 

 

Хроничната физическа болка е предмет и обект на изследване на 

редица медицински научни дисциплини, а също и на философията, 

антропологията, психологията и социологията. Едни от важните 

измерения на изследванията в тази област са свързани с половите и 

джендър различията. Още в самото начало е добре да се изясни съвсем 

накратко (за тези, които не са запознати с този въпрос), приликите и 

различията между двете понятия – „пол“ и „джендър“. 

Най-опростено може да се каже, че понятието „пол“ се свързва и 

отразява по същество онези биологични и физиологични характеристики 

(полови белези), които определят един човешки индивид като мъж или 

жена. Биологичните и физиологичните същностни полови 

характеристики не се влияят от социалния контекст, защото те са 

природно „дефинирани“, определени от природната същност на тези 

индивиди. 

Докато понятието „джендър“ се свързва и отразява установените 

социални роли, поведение, дейности и характеристики, възприети в 

дадено общество и смятани за присъщи на мъжете (например баща, 

съпруг, дядо и др.) или на жените (например майка, съпруга, баба и др.). 

Джендър характеристиките търпят пряко и много голямо влияние от 

цялостния социален контекст, от социокултурните, свързаните с 
 

115 Публикувано на 6 октомври 2017 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2017/10/06/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b
8%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-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-
%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b8/ 
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традициите и др. фактори. Например ролята, социалния статус и 

социалните позиции на жените в различните общества са различни и са 

повлияни от множество социално-икономически (образование, доход, 

професионален статус и др.), демографски (например възраст, 

местоживеене) и други фактори. 

Един пример: биологична категория „жена“ – и в древна Атина и 

съвременна Атина, жената е имала ХХ хромозоми, малко тестостерон и 

т.н. културна категория „жена“ – в древна Атина е собственост на съпруга 

си, в Съвременна Атина е независимо юридическо лице116. 

Хроничната физическа болка също има своите полови и джендър 

специфики и различия. Това добре се вижда например в резултатите от 

изследванията на д-р Дженифър Кели (Jennifer Kelly) от Центъра за 

бихевиорална медицина в Атланта. Тя е изследвала начина, по който 

усещат хроничната физическа болка жените и мъжете. 

Най-общо хроничната болка в тези изследвания е разбирана като 

болка, продължаваща повече от шест месеца, а предприетите 

терапевтични действия не са донесли резултати. 

Хроничните болкови синдроми, които преживяват жените са 

резултат предимно от: фибромиалгия (генерализирана болка в мускулно-

скелетната система), болки в коремната кухина, ревматоидни болки и 

мигрена. Много често тези болкови синдроми се проявяват заедно, имат 

способността да се провокират взаимно и да се засилват един друг, което 

в много голяма степен влошава цялостното качество на живот на жената, 

в т.ч. и най-вече качеството на живот, свързано със здравето. 

Несъмнено много съществен и дори основен фактор тук е действието 

на хормоналната система, особено място в която имат естрогените. От 

дълго време е известно, че болките се засилват пред и в началото на 

менструалния цикъл при много момичета и жени. Забелязано е, че 

болковите синдроми са еднакво чести при момчетата и момичетата в 

 
116 Харари, Ю. Н. (2016) Sapiens. Кратка история на човечеството. Издателство „Изток-
Запад“, София, с. 135 



 
132 

 

периодите преди пубертета. По-късно обаче, жените значително по-често 

от мъжете, се оплакват от болки. Предполага се също така, че хормоните 

имат влияние и върху ефективността на болкоуспокояващите лекарства и 

върху потенциалните възможности за проява на странични ефекти при 

използването им. 

Заслужава тук да припомня мнението на Дейвид Морис, според 

когото „Болката е субективно преживяване, което се преживява само в 

самотата на нашите индивидуални умове“. И още: „Най-голямо 

значение при болката имат личните и социалните значения, с които 

ние и нашата заобикаляща ни култура ги натоварваме117. От тази 

гледна точка е много интересно да се проследят накратко резултатите от 

изследванията на д-р Кели отнасящи се до социалните и 

психологическите фактори, свързани със справянето с хроничната 

физическа болка. 

Забелязано е, че жените са по-склонни да се концентрират върху 

негативните емоции, предизвикани от болката, докато мъжете придават 

по-голямо значение на физическото усещане на болката. Освен с 

биофизиологичните (полови) различия това се обяснява и с джендър 

различия и не на последно място с приписваните социални роли и образи 

на успелите жени и мъже в дадено общество, в които роли и образи 

обикновено болката отсъства. 

Именно тези наблюдения са насочили изследователката да изведе 

някои предложения, които биха могли да повишат ефективността на 

лечението на хора, страдащи от хронична физическа болка. На първо 

място тя препоръчва хората да се ангажират с лечебния процес чрез 

физическа активност и правилна за конкретното здравословно състояние 

хранителна диета. Тя посочва също така, голямата роля на 

психологическата подкрепа, както и прилагането на познавателни 

стратегии за справяне със себе си. Стратегии, които позволяват на човек 

да модифицира възгледите, вярванията, разбиранията си за болката и 

 
117 Morris, D (1991) The Culture of Pain. University of California Press, Berkeley. рр. 14-15 
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евентуално да се освободи от предразсъдъците и негативните си 

стереотипи. Според нея са подходящи релаксиращи тренинги и 

биофидбек, каквото и да означава това. 

В отделни случаи, при наличие на чести паник атаки, страхови 

психози и др. е възможно да се включат антидепресанти в процеса на 

лечение. 

 

*** 

От личен опит знам, че хроничната физическа болка, особено когато 

се придружава от постепенни, видими и загрозяващи изменения на 

тялото, може да доведе до остракизъм, социална изолация и изключване, 

етикетиране и стигматизация и други негативни социални явления. И тук 

джендър различията често са видими и осезаеми: тези негативни процеси 

по-често се случват на жените, отколкото на мъжете. 

При наличието на хронична физическа болка е от голямо значение 

психическата устойчивост на човека, неговата психо-социална 

пластичност – способността за адаптация и реадаптация към личните си 

здравни проблеми и към реакциите на обществото към тях, както и 

уменията му да реконструира и променя – понякога през целия си живот, 

своите житейски цели, задачи и планове, както и средствата с които може 

да ги постигне. 

Животът, пълноценният живот с хронична физическа болка е 

възможен само ако протича в непрекъсната интерпретация на 

собственото здравно състояние в контекста на социалната среда – от една 

страна, а от друга страна в непрекъснат процес на познаване на 

измененията – в собственото тяло, в собствените възможности, в 

динамичната социална среда и контекст. Тук голямо значение има също 

и непрекъсната борба срещу потенциалното отпадане на присъщи за 

даден човек социални роли, социалната и психологическата подкрепа на 

семейството и т.н. 
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За съжаление в един толкова кратък текст много въпроси и 

проблеми остават не само неизяснени, но дори и не са засегнати. 

Например за негативното влияние на героизирането или съжалението на 

околните към човека с хронична физическа болка. Но никой никога не е 

казвал, че да се живее с хронична физическа болка е лесно. 

 

Източник: Doświadczanie bólu chronicznego. 

http://www.psychologia.edu.pl/obserwatorium-psychologiczne/1085-

doswiadczanie-bolu-chronicznego.html 

  

http://www.psychologia.edu.pl/obserwatorium-psychologiczne/1085-doswiadczanie-bolu-chronicznego.html
http://www.psychologia.edu.pl/obserwatorium-psychologiczne/1085-doswiadczanie-bolu-chronicznego.html
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ПОДКРЕПАТА ОТ БЛИЗЪК 
ЧОВЕК РЕДУЦИРА БОЛКАТА118 

 

Подкрепата от друг човек намалява болката. Влияние 

оказва не само докосването, а дори и самото присъствие на 

близкия човек. Това показват резултатите от изследване на 

международен екип учени. 

Учени от Частния Университет за Науки за Здраве, Медицинска 

Информатика и Техника (Private Universität für Gesundheitswissenschaften, 

Medizinische Informatik und Technik – UMIT), съвместно колеги от 

Испания, са показали значимостта на подкрепящото приятелство по 

време на изпитване на болка. 

На страниците на списанието „Scandinavian Journal of Pain“ учените 

са описали експеримент, в който са оценили чувствителността на 

предизвикана от натиск болка при 48 хетеросексуални двойки. 

Всеки от участниците бил подложен на изследването в отсъствие на 

партньора си, както и в негово присъствие. С помощта на анкета учените 

оценили също емпатията, даваща подкрепа на човека. 

Достатъчна е дори само присъствието на партньора, за да покажат 

по-голяма толерантност към болката, както изследваните жени, така и 

мъже. Значение имала при това емпатията на близкия човек, която 

помагала за по-лесното понасяне на неприятните усещания. 

„Вече нееднократно е показано, че говоренето на някой или 

докосването, намалява болката, но нашето изследване показва, че дори 

пасивното присъствие на другия човек от любовна връзка, може да я 

 
118 Публикувано на 27 август 2019 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2019/08/27/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%8
0%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-
%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%ba-
%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-
%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b1/ 
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намали, а емпатията на партньора помага при намаляване на стреса, 

свързан с болката“ – казва проф. Стефан Душек от z UMIT. 

 

*** 

Не съм изненадан от този резултат. Самият аз съм изпитвал 

благотворното влияние на близостта на любимия човек в трудни 

моменти, когато болката е била почти непоносима. Докато пишех горните 

редове, си припомних началото на 80-те години на ХХ век, когато пишех 

дипломната си работа. Ето един кратък цитат от нея: 

„Удивително точно наблюдение е направил в своето време Н. И. 

Пирогов: ранените местни жители, намирайки се в колиби, оживявали, а 

войниците в болниците от същите рани умирали. Това е, защото, 

обяснявал великият хирург, първите били обкръжени от близките си, 

отдаващи им топлината на сърцето си, а вторите виждали около себе си 

само страдание и смърт. 

Близките хора, оказвайки внимание на болните, като че ли вземат 

върху себе си част от болката им, и им отдават заряд от своето здраве 

заедно с напътствието да издържат, да оздравеят“ (Бейлин, П. (1980) 

Поговори со мною, доктор. Киев.) 

И по-нататък: „Подобен смисъл се крие и в думите на Барни Кларк 

(първия човек живял с изкуствено сърце в продължение на 112 дни – б.м.-

Б.И.), произнесени по телефона по време на едно интервю за вестник 

„Медицинская газета“: „С мен винаги са жена ми Юна и дъщеря ми 

Карен. Те здраво ме поддържат“. (Медицинская газета, бр 20 /4257/ от 

8.03.1983). 

И накрая: „Според Бейлин влиянието на близките върху болестта на 

болния може да бъде много полезно. „Съпреживяването достига силата 

на преживяване“ – казва Бейлин“. 

Добре е, дори е задължително, човек да има памет за някои неща. Но 

най-вече за това, че постиженията в науката не се подчиняват на 
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идеология и политическа шизофрения, макар и често да се влияят по 

един или друг начин от тях. 

Източници: PAP/RZ (2019) Międzynarodowe badania: obecność 

bliskiej osoby łagodzi ból. W: Rynek Zdrowia z 26.08.3019. 

http://www.rynekzdrowia.pl/leczenie-bolu/miedzynarodowe-badania-

obecnosc-bliskiej-osoby-lagodzi-bol,197623,1019.html 

Duschek, S., L. Nassauer, C. I. Montoro, A. Bair, P. Montoya (2019) 

Dispositional empathy is associated with experimental pain reduction during 

provision of social support by romantic partners.In: Scandinavian Journal of 

Pain, DOI: https://doi.org/10.1515/sjpain-2019-0025. 

https://www.degruyter.com/view/j/sjpain.ahead-of-print/sjpain-2019-

0025/sjpain-2019-0025.xml 

 

 

  

http://www.rynekzdrowia.pl/leczenie-bolu/miedzynarodowe-badania-obecnosc-bliskiej-osoby-lagodzi-bol,197623,1019.html
http://www.rynekzdrowia.pl/leczenie-bolu/miedzynarodowe-badania-obecnosc-bliskiej-osoby-lagodzi-bol,197623,1019.html
https://doi.org/10.1515/sjpain-2019-0025
https://www.degruyter.com/view/j/sjpain.ahead-of-print/sjpain-2019-0025/sjpain-2019-0025.xml
https://www.degruyter.com/view/j/sjpain.ahead-of-print/sjpain-2019-0025/sjpain-2019-0025.xml
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АНАТОМИЯ НА БОЛКАТА 

(ЛУКАШ МУШЯЛ: „ЗА 

БОЛКАТА“)119 

 

С какъв език говори за болката философията и 

литературата? Възможно ли е човешката болка да се изкаже с 

думи и в каква степен? Мопасан, Шопенхауер, Ницше, Валери, 

Юнгер, Кафка, Гомбрович: седем автора в пет размишления, 

посветени на въпросите за изразимостта на болката в избрани 

философски и литературни текстове, в контекста на 

секуларизационните процеси през ХХ век“. 

 

 

 

ЗА БОЛКАТА 
 

Попадам случайно на книгата на Лукаш Мушял „За 

болката. Пет размишления в търсене на автора“120. 

Заглавието ме „грабва“ и започвам да търся интернет 

книжарница. Искам да прочета няколко кратки 

резюмета за книгата и евентуално да си я купя. 

Всичките ми усилия стигат до едно: намирам навсякъде 

 
119 Публикувано на 20 април 2018 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2018/04/20/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%
be%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%88-%d0%bc%d1%83%d1%88%d1%8f%d0%bb-
%d0%b7%d0%b0-%d0%b1/ 
120 Łukasz Musiał. O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora. Wydawnictwo Naukowe 
UAM. Poznań, 2016. 
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следното много кратко представяне на книгата: 

„С какъв език говори за болката философията и литературата? 

Възможно ли е човешката болка да се изкаже с думи и в каква степен? 

Мопасан, Шопенхауер, Ницше, Валери, Юнгер, Кафка, Гомбрович: седем 

автора в пет размишления, посветени на въпросите за изразимостта на 

болката в избрани философски и литературни текстове, в контекста на 

секуларизационните процеси през ХХ век“. 

Имената на тези стари мои „приятели“ от младостта ми, са 

достатъчна гаранция, че книгата си заслужава. Уви, първото издание е 

изчерпано, а второ не се знае дали ще има, или ако има – кога? Затова 

започвам да търся в интернет по-подробно представяне на текста. Уви, 

попадам само и единствено на цитираната малко по-горе кратка 

анотация, която казва почти всичко, т.е. нищо.  

След 2-3 часа търсене попадам на текста на Ришард Кнапек 

„Анатомия на болката“. Прочитам го и възкликвам: „Това е!“. Въпреки 

опита ми да се свържа със сайта ArtPAPIER, на страниците, на който е 

публикуван текста на Кнапек буквално преди година, не получих никакъв 

отговор на мейла си. Тогава реших, че щом този текст е свободно 

достъпен в интернет, то аз мога да го преведа, като спазя правилата на 

„елементарната“ етика – посочвайки автора на текста и източника, от 

където съм го взел. Нещо, което много хора не правят, без да си дават 

сметка, че по този начин се превръщат в най-обикновени крадци на чужд 

интелектуален труд и плагиати. 

И така, драги ми Читателю, предлагам ти една рецензия на книга, 

която със сигурност е много интересна. Давам си сметка, че тази рецензия 

не може да замести книгата, но все пак ще ти даде известна представа за 

книга, посветена на една твърде сериозна и социално значима тема, 

каквато е болката и/или страданието. 

Приятно четене! 
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АНАТОМИЯ НА БОЛКАТА  

(ЛУКАШ МУШЯЛ: „ЗА БОЛКАТА“) 

Ришард Кнапек121 

 

Рефлексиите за страданието ни спохождат около Великден, като 

естествен елемент на традиционния годишен религиозен цикъл. Това е 

време, когато християнската мисъл ни убеждава, че страданието има 

смисъл, че ни води до нещо, че можем да разчитаме на компенсация, 

дори на награда. Традицията ни уверява, че „Който не е изпитал горчилка 

нито веднъж, няма да изпита сладост на небето“. В миналото понякога се 

е вярвало, че е възможно да се избере – „лесен“ път за спасение чрез 

страдание. Днес религиозният човек не търси страданието (това би било 

гордост от негова страна и грях спрямо собственото тяло), но не би могъл 

да избяга от това, което го сполетява. Не може да има съмнение, че 

болката и тъгата сами ще намерят път до него. Същевременно обаче, 

давам един пример с Исус, който се моли в градината с думите „Отче мой, 

ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не, както Аз искам, а 

както Ти“122, не ни се натрапва героизма, а ни се припомня, че страхът от 

страданието е напълно човешка работа. Страданието, според 

християнските категории, е не само неотменим, но и необходим елемент 

от нашия живот. Осмисля го, като разделя земното време от бъдещото 

спасение. Свързва страдащия човек с неговия страдащ Бог, а с това му 

носи утешение от една страна, а от друга страна допринася ежедневието 

на страданието да придобие метафизичен характер на жертва. 

Лукаш Мушял в своята работа „За болката. Пет размишления в 

търсене на автора“ ни показва пътя, по който съвременната култура се е 

отдалечавала от този религиозен и метафизичен начин на разбиране на 

страданието. Като се спира в отделните текстове на интелектуалните 

 
121 Ryszard Knapek (2017) ANATOMIA BÓLU (ŁUKASZ MUSIAŁ: „O BÓLU“), 15 kwietnia 8 
(320) http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=323&artykul=6081, превод 
от полски език: доц. д-р Божидар Ивков 
122 Евангелие от Матей, гл. 26, стих 39. Библия. Издание на Светия Синод, София, 1998. 

http://artpapier.com/index.php?page=autorzy&autor=196
http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=323&artykul=6081
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предложения на Ги дьо Мопасан, Артур Шопенхауер, Фридрих Ницше, 

Пол Валери123, Ернст Юнгер124, Франц Кафка и Витолд Гомбрович125, 

авторът се опитва да разкрие, как метафизичното страдание постепенно 

губи от човешката, физическата болка, лишена от смисъл и ценности. 

Страданието винаги препраща към нещо, то е „спрямо нещо“, може да 

бъде „за нещо“. Болката е „в себе си“ и „за себе си“. Това обаче не означава 

край на размисъла, тъкмо обратното – тази невъзпроизводимост на 

болката води в крайна сметка до това, че тя се превръща в предмет на 

интензивен интелектуален размисъл, както в полето на философията, 

така и на художествената литература126. Последната, както пише Мушял, 

функционализира болката и в известен смисъл я отделя от човека. 

Позволява отдалечаване. Изграждането на „теория на болката“ е винаги 

бягство от самата болка. 

Нека се върнем за момент към религията. На задната корица на 

книгата се казва, че размислите са „в контекста на секуларизационните 

процеси през ХХ век”. Това твърдение – не знам дали е на автора, на 

редактора или има друг източник – „лексикално” и методологично 

отсъства от съдържанието на публикацията, в която понятието 

„секуларизация127“ отсъства. Липсва позоваване на философски или 

социологически концепции, отнасящи се до секуларизацията (изобщо 

там има малко теория, което решително е в полза на книгата, за което ще 

пиша след малко). Отсъства също голям акцент върху свързаното със 

секуларизацията чувство за загуба или освобождаване. Малко се говори, 

също така, за социалните процеси, а по-скоро за чувствата на индивида. 

 
123 Пол Валери - френски поет, есеист и философ (30.10.1871 – 20.07.1945) 
124 Ернст Юнгер - немски писател, философ и ентомолог (29.03.1895 – 17.02.1998) 
125 Витолд Гомбрович - полски писател (4.08.1904 – 24.07.1969) 
126 Болката отдавна се е превърнала в предмет на изследване на социология на болката. 
В рамките на тази научна дисциплина вече има множество значими изследвания. 
127 Секуларизация – „Процес, в резултат на който различни области на социалния 
живот, (като образование култура, възпитание, икономика, политика) постепенно се 
освобождават от контрола на християнската религия и стават независими от 
църковните институции“. 
http://rechnik.info/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%
B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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И все пак това понятие си е на място, защото обсъжданите в книгата 

теории и интелектуални конструкции по основен начин илюстрират това, 

как метафизиката от XIX и XX век се оттегля от вижданията за света, от 

емоциите и от това, как човек се опитва да овладее трудностите, с които се 

сблъсква в своите преживявания, които по-рано е овладявала вярата в 

необходимостта и чувствеността на тези преживявания. 

Както самото явление, така и начина на неговото представяне от 

Мушял са далеч от простата, линеарна теза, артикулирана в началото на 

работата. В цялата книга се наблюдава интересна двойственост. По 

принцип се следва определена линия на „развитие“ – от страдание към 

болка, но това е ясно само на равнището на основните категории, 

характерни за съответните разглеждани автори. Когато обаче погледът на 

литературоведа се обръща към текста, който често е запис на 

преживяването на болка или външен поглед на човека, изпитващ болка, 

се разкрива нестабилността и процесуалността на промените, 

завръщанията към това, което е било по-рано, непрекъснатите бягства в 

безопасните райони на смисъла. Сякаш болката не ни позволява да 

мислим за себе си, принуждава ни към завръщане в по-лесно 

разбираното страдание. 

„Развитийната линия” започва с Шопенхауер и неговата „философия 

на страданието”. Страданието, според Мушял, лежи в самия център на 

онтологията на този философ, защото то описва начина да бъдеш в света 

на човека, който още не е открил двойствеността на света и не се е 

освободил от неговата „представяща“ форма. Щастието е само 

негативност, освобождаване. Нашето основно етично задължение е 

съчувствието. На свой ред Ницше хвърля предизвикателство към 

страданието. Новото съзнание е съзнание на свръхчовека, който трябва да 

застане „гол на ръба на пропастта и да се научи да живее без страх“ (с. 48). 

Животът на ръба се основава на непрекъснатото потапяне в страданието и 

болката, за да бъдат отхвърлени и да се завърне още по-силен. Ницше 

отхвърля също така, съчувствието което единствено умножава 
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непотребните страдания и наранява и двете страни със съжаление. 

Шопенхауер и Ницше, двама философи от ХХ век, не разграничават 

добре, поне на общо равнище – физическата болка и духовното 

страдание. Поредните герои в книгата на Мушял са вече хора на ХХ век, в 

който нямаше по-малко страдание, но в много по-голяма степен донесе 

обикновената, плашеща със своята обичайност болка. Затова трима от 

най-важните мислители за Мушял – Валери, Юнгер и Кафка – ги свързва 

известен „хлад на съзнанието ”, беземоционална, лекарска дистанция 

спрямо въпросите на болката, в която се вглеждат по различни начини. 

Пол Валери, пишейки разкази за г-н Тест, провежда литературен 

експеримент за редукция на екзистенциалността до чисто, в някакъв 

смисъл нечовешко съзнание. Тест няма емоции, не се ръководи от 

социални автоматизми, анализира всичко и се опитва да контролира 

всичко. Едва болката го спира, неговата собствена, много силна болестна 

болка. Най-напред виждаме героят мълчащ – болката прекъсва 

интелектуалния процес. По-късно се връща анализа, но той остава 

безсилен спрямо факта, че в момента, когато болката се завръща, всичко 

друго трябва да отстъпи128. Вече го няма абсолютното съзнание, показва 

авторът на „Вечер с г-н Тест“, което би игнорирало, задържало болката. 

Още по-далеч в анализа на болката се опитва да стигне Ернст Юнгер, 

писател и мислител, и същевременно войник през поразително не-

героичната Първа световна война. Мушял пише за „проект за изследване 

на чистото страдание“ (с. 91). Става дума за създаване на каталог на 

човешкото поведение спрямо болката, за безстрастна хроника на болката. 

Това трябва да бъде защитна реакция на немския писател срещу 

настъпващата механизация на цивилизацията. Там обаче има много 

съмнения, идващи от писателя, от автора на книгата и от нас - 

 
128 За тази концепция на Пол Валери научавам едва сега, превеждайки рецензията на 
Кнапел за книгата на Мушял. Тя е много близка до моето схващане, че силната 
хронична физическа болка затваря всички социални светове на човека. Нищо не е в 
състояние да спре това разгръщане и тази способност на болката, дори „чистото 
съзнание“ на героя на Валери. И ако парафразирам една строфа на Пушкин бих казал: 
На болката всички хора са безусловно покорни.  
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читателите. Ето защо, според мен, това е най-интересната част от цялата 

книга, макар че едва поредния, последен пълен раздел, концентриращ се 

преди всичко върху „Наказателна колония“, е истинско шоу на 

интерпретативните умения на Мушял. 

В своите телесни вивисекции, Кафка се оказва щателен като 

медицински експериментатор, лишен от каквато и да било емоция, 

садистичен. Неговите герои са манекени – нямат в себе си нищо човешко, 

те са чист продукт – експеримент на болката и страданието или 

механичен обект за отвращение от тялото. Мушял избира сред текстовете 

на Кафка именно „Наказателна колония“, защото анализът на болката и 

страданието там е направен най-подробно, при това песента се оказва 

разказ за това, как метафизичния смисъл на страданието остава 

компроментиран и отива в забвение, заедно със стария комендант, 

неговия верен офицер и тяхната чудна машина. Накрая се появява и 

Гомбрович – по-скоро като обобщение, отколкото като поредния автор. 

Макар че неговата поява в книгата е изцяло добре обосновано, то 

събужда, според мен, известна видима липса – ако трябва да се въвежда 

полски автор, защо не Александър Ват129, за когото болката се превръща в 

последен етап на творчеството и биографията и е напълно обосновано 

включването му? 

„За болката”, не е точно научна работа, макар че съдържа всички 

необходими за това елементи. По-точно би било да наречем този текст 

есе, което в някакъв смисъл подсказва подзаглавието (макар и да не съм 

наясно до край, каква връзка има с цялото) и с какво повдига стойността 

(интелектуална, естетическа) на цялата работа. Защото въпреки 

поставената в началото теза и въпреки края, който по принцип 

представлява само обобщение, това са адекватни и интересни 

размишления – по-скоро бележки за бъдеща (не знам дали има такова 

намерение) монография за болката и страданието, отколкото 

 
129 Александер Ват (1.05.1900 – 29.07.1967) – полски писател и поет от кръга на 
футористите. 
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окончателни конструкции. И тук не става дума за някакво отслабване на 

решенията или също за недовършени подробности. Като литературовед 

Мушял много добре оперира с фрагментите, цитатите и коментарите. 

Винаги се старае да бъде в рамките на някакъв текст, а не в общите 

съображения на „работата“. Благодарение на това той толкова успешно, 

понякога блестящо, вижда неточности и/или несъответствия в различни 

решения. 

Книгата напомня и добре конструирана лекция. Мушял не започва 

от средата, както имат обичая да правят херметичните учени, нито от 

точката, в която е завършено изследването. Вместо това всеки пореден 

раздел започва от въвеждането в мисълта на разглеждания автор. Ще 

отбележа – просто и целенасочено въвеждане. Независимо дали става 

дума за философска мисъл или литературен текст, Мушял по много 

достъпен и атрактивен начин, с няколко параграфа, ни включва в кръга 

на „прочелите“. Основният за разсъжденията му проблем – болката, го 

въвежда едва тогава, когато осветли за читателя неговия интелектуален 

контекст. 

На края, известно съмнение, което се отнася не само до книгата на 

Лукаш Мушял, но и до много други текстове, проблематизиращи толкова 

важни въпроси. Става дума за това, доколко трябва да ангажира предмета 

на такъв тип работи. Виждайки безпристрастния поглед на Юнгер върху 

болката, авторът на книгата пита за етичния статус на такъв подход към 

страданието. Това е интересно, защото без да позира, като създател на 

книга за болката, не поставя пред себе си подобна дилема. Нищо не знам 

за преживяванията на самия автор, но знам, че те липсват в текста. Вижда 

се по-скоро известна небрежност, която е показана още на четвърта 

страница на корицата, където е публикувана безгрижна снимка на 

Мушял, усмихнат, лежащ на тревата и видимо щастлив (сякаш след 

написването на книгата за болката).  
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***** 

Искаше ми се да напиша някакъв послеслов на преводача. Но как да 

пишеш за нещо, което не си чел, което познаваш от кратка рецензия. Ето 

защо реших вместо послеслов да напомня няколко цитата от 

невероятната книга на Мелани Търнстром „Хроники на болката. 

Лечения, митове, мистерии, молитви, дневници, мозъчни скенери, 

изцеление и науката за страданието, на ИК „Изток-Запад“, които по 

един или друг начин са свързани, както с рецензията на Кнапек, така и с 

книгата на Мушял. 

 

***** 

„В „Културата на болката“ Дейвид Морис пише, че болката по самото 

си естество е забулена, защото за лекаря тя е загадка, но за пациента е 

мистерия и то в древния смисъл на думата – истина, нарочно недостъпна 

за човешкото разбиране, отказваща да разкрие всеки квант на тъмнината 

си: „пейзаж, в който нищо не изглежда напълно познато и където дори и 

познатото изглежда тайнствено странно“. (с. 25) 

 

***** 

Както пише Илейн Скари в книгата си „Тялото в болка“, 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 от всяко друго 

съзнателно състояние – няма относително съдържание. Тя не е от или 

към каквото и да било“. (с. 27) 

 

***** 

Изправени пред мистерията на физическата болка, ние „волю-

неволю влизаме в някакво отделно царство – пише Дейвид Морис в 

книгата „Култура на болката“. – Може дори да се каже, че най-страстното 
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желание на всеки пациент, както в Древността, така и днес, е да бъде 

освободен не само от болка, но от нуждата да живее в мистериите й“. (с. 

50) 

 

***** 

Няма какво да се дешифрира – езикът на болката се разтваря в 

страдание. (с. 96) 

 

***** 

Илейн Скари характеризира болката не само като неподдаваща се на 

описание с думи преживяване, а като направо унищожаващо езиковия 

речник преживяване. „Каквото и да постигне болката, тя го постига 

отчасти чрез своята несподелимост, демонстрирана в невъзможността да 

се намерят подходящи думи – пише тя, цитирайки прочутото 

наблюдение на Вирджиния Улф: „Англичаните, които могат да изразят 

мислите на Хамлет и трагедията на Лир, нямат думи за треска и 

главоболие... Щом страдалецът започне да описва на лекаря болката в 

главата си, езикът му моментално пресъхва“. 
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БОЛКАТА КАТО КУЛТУРЕН 
ФЕНОМЕН130 

 

Хайдарова, Г. Р. (2013) Феномен боли в культуре. Издательство 

Русской христианской гуманитарной академии, СПб, 317 с. ISBN 978-5-

88812-551-9 

  

 Книгата на руската изследователка Гюлнара 

Хайдарова „Феноменът болка в културата” представлява едно 

своеобразно и интересно пътешествие в света на концептуализацията на 

болката в европейската хуманитарна мисъл. Представени и анализирани 

са основните направления и методи на руските и чуждестранните 

изследвания и е потърсена тяхната ефективност за решаването на един 

значим практически въпрос – трансформация и преодоляване на 

болката. 

Проследена е еволюцията на разглеждането на болката от нейното 

противопоставяне на удоволствието до нейната опозиция със скуката. 

Между тези два полюса съществуват множество възприятия на болката, 

които зависят от индивидуалността на човека, от социокултурния 

 
130 Публикувано 21 септември 2013 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2013/09/21/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b
0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-
%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd-
%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd/ 
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контекст, от усвоените в рамките на дадена култура начини за 

взаимодействие със собственото тяло и околната физическа и социална 

среда. 

Болката, за разлика от болестта и смъртта, не се приема като 

физиологически феномен. Тя е културен феномен, а изтърпяването, 

преживяването на болката се разглежда като културна практика. 

В книгата са използвани резултати от множество изследвания в 

сферата на антропологията, историята на медицината, 

литературоведството, историята на изкуството, лингвистиката. 

Емпиричният материал в изследването е използван за разкриване на 

културния и социалния потенциал на болката, който определя 

разнообразието от начини на изразяване и преживяване на болката, за 

оценка на болката в различните култури и в различните исторически 

епохи. 

 

Съдържание 

Въведение. 

Част I. Концептуализация на болката 

1. Исторически преглед 

2. Аналитичен преглед 

3. Болката като културен концепт 

4. История на рефлексията на болката. 

5. Съвременни дискурси на болката: обзор на емпиричните 

изследвания. 

Част II. Контекст на болката 

1. Болка и скука 

2. Болка и състрадание 

3. Болка и чудо 

4. Комуницируемост на болката 

5. Болка и страх 

6. Болка: стратегии за признаване и адаптация. 
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Част III. Представи за болката 

1. Болката като истина за присъствие 

2. Болката като медиум: послание и средство 

3. Болката като културна практика 

Заключение 

Приложение. Съвременни естественонаучни изследвания на 

болката. 
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ТЯЛОТО В БОЛКА ИЛИ THE 

BODY IN PAIN, ИЛИ 

БОЛКАТА131 

 

Scarry, Elaine (2019) Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w 

obliczu cierpenia. PWN, Warszawa. 

 

 

 

 

Вероятно има хора, които помнят, че не веднъж, когато е ставало 

дума за физическа болка, съм споменавал името на Илейн Скари и 

нейния уникален труд „Тялото в болка“ (The Body in Pain. The Making and 

Unmaking of the World). От няколко дни държа в ръцете си преводът на 

тази уникална книга на полски език – „Болка. Конструиране и 

деконструиране на света пред лицето на страданието“. 

 
131 Публикувано на 22 юни 2020 г. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2020/06/22/%d1%82%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%8
2%d0%be-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0-
%d0%b8%d0%bb%d0%b8-the-body-in-pain-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/ 
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Книгата излиза за първи път в Полша. В България не знам дали ще 

излезе – по-скоро не. Това е класическо изследване на културното и 

политическото значение на физическата болка като явление, което е 

почти невъзможно да се изрази с езика, а същевременно изискващо 

голямо внимание и висока социална чувствителност. Като горещо 

препоръчвам тази книга, особено на лекарите, които често са пред лицето 

на болката, искам да кажа, че това не е някакъв абстрактен трактат, който 

е „несмилаем“. Напротив, това е работа, наситена с морална 

чувствителност и е основана от една страна на „богат емпиричен 

материал, включително свидетелства на страдащи хора, медицински 

данни, документи за войни и изтезания“, а от друга страна, на „текстове в 

областта на литературата, философията, медицината или военната 

стратегия“, в които Скари проследява болката като основен, често 

поставян на втори план проблем. 

„И до днес работата на Илейн Скари си остава най-доброто 

изследване на значението на болката. Преди всичко културно и 

политическо. Болката тук не се третира като топос на културата или като 

литературен мотив, а като феномен, екзистенциално явление, 

правилното описание на което изисква да се вземе предвид връзката 

между това, което е най-интимно за предмета и сферата на езика, 

свързваща хората. Ето защо специфичната „феноменология на болката“ 

играе огромна роля в тази работа“ – казва проф. Анджей Ледер.  

Този път ще се проявя като скъперник и ще Ви предложа само един 

единствен цитат от книгата. Той говори много за нея.  
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„Медицината, подобно на другите измерения на човешкия опит, 

предоставя примери за споменатото по-рано обезпокоително явление: да 

изпитваш болка, значи да си сигурен; да чуеш, че друг човек изпитва 

болка, значи да имаш съмнения (а съмненията на другите, както в този, 

така и в други контексти, повишава страданието на тези, които изпитват 

болка)“132.  

  

 
132 Scarry, Elaine (2019) Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpenia. 
PWN, Warszawa, с. 15.. 
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Проф. Ивков е създател на ново научно 

направление за България – социология на 

инвалидността, както и на нова проблемна 

област във философията – философия на 

инвалидността. Социолог, който създава 

първата, макар и кратка, история на 

инвалидността в света и в България, както и 

„Именници“ на известни дейци на науката, изкуството и спорта, които са 

реализирали своите постижения въпреки наличието на някаква форма и тежест 

на инвалидност. 

Проф. Ивков е първият социолог, който се опитва да разкрие живота с 

хронична физическа болка от позициите на социологията, което е една от 

редките (а може би и единствената) проблематизации в българската 

социология. За първи път поставя на дневен ред въпросите, свързани с 

невросоциологията и се опитва да работи в тази сложна област.  

Автор на четири самостоятелни монографии в областта на социология на 

инвалидността. „Социология на инвалидността“. Изд. Фабер, В. Търново, 2019. 

ISBN: 978-619-00-1047-0; „Инвалидност и отношение към хората с инвалидност 

през вековете“. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2019. ISBN: 978-619-00-

0993-1; „Социален контекст на видимата инвалидност“. Издателство „Омда” 

2010. [http://www.omda.bg/bibliote…/bojidar-ivkov/ivkov-koritsa.htm] ISBN 978-

954-9719-23-9; „Модели и концепции за инвалидността“. Издaтелство 

„Славена”. Варна, 2006. ISBN 978-954-579-598-5.  

Част от екипите, създали 3 важни колективни монографии, свързани с 

качеството на живот, свързано със здравето, разходите на домакинствата за 

здраве от джоба и с демографската криза. Автор на 7 научни и научно 

популярни книги, както и на не малко Наръчници за хора с инвалидност, които 

са ценна подкрепа за тях. Идентифицира българският модел на социална 

политика в сферата на инвалидността като административно-благотворителен. 

Част от екипа на проблемната група по философия и социология на 

медицината, както и от екипа, реализиращ проекта „Съвременни проблеми във 

философия и социология на медицината“. Заместник председател на Българска 

асоциация по философия на медицината. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.omda.bg%2Fbibliote%3Ffbclid%3DIwAR1kP0xFawdGFsRIehItZ9kb5lG3SBRj7YtZYiJydA-NEcRJvhwgDqpjLFc&h=AT2KKAl_UMbVHbwQMzyB75vny408YvOYLL3Ubd-fcitbArNrLU6W56m_3HmEQV0kF_GkKOiH5D1fdjTh9QLtMkRNSTOGqcZ0pHVEdAHbhs68PITO0lrt9iL6EH-W9nS6pg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10EtEEPfcSOb4hr-9vtNk2DdjfVer4tkDjfIdYlw4A3hrOA09gMVEQIUFDE3WmZ2plb2Ak4WW4wQmFBcSldl9Qlz8C-O95UvfTb-UgQiUQixlgwVlmRwzBOOCi5KRI5oFu9f-jNF0c1A2EoHIVzCKYGqZnV673bAIExpUriG9R1j71GmEb5bNzxKKLC1SXFriDVZGKreFzeGzj

