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Какво НЕ Е хроничната болка? 
 

Когато открих тази статия веднага разбрах, че тя е или би могла да бъде 

много важна, много съществена част от разбирането на това, какво 

представлява животът с хронична болка. Дори тя обаче, не изчерпва 

напълно емоциите, чувствата, трудностите, които преживява всеки човек 

с хронична болка в своето ежедневие.  

Има два изключително позитивни момента в статията. Първият е факта, 

че по същество когато се обяснява, какво не е хроничната болка, се 

използва математическата процедура на доказване от противното. 

С други думи, това е непряко доказателство, при което истинността на 

дадена теза (в случая, какво представлява хроничната болка) се 

обосновава не директно с помощта на някакви аргументи, а чрез 

антитезата (какво не е хроничната болка) на позиция, която противоречи 

на тезата. Като се покаже, че антитезата е невярна, по този начин се 

обосновава истината. 

Вторият позитивен факт е, че за всяко твърдение като доказателство се 

използват микронаративи на хора, живеещи с хронична болка. А това 

има голяма стойност. 

 

*** 

Тук трябва да добавя и още нещо. Докато превеждах статията и особено 

това, което не е хроничната болка, си спомних за съществуването на два 

типа аргументи1, които често могат да бъдат открити в основата на 

формиралите се или формиращи се стереотипи, предразсъдъци, неверни 

представи. 

Първият тип се нарича „аргументи от незнание“. Този тип аргументи 

има две основни форми. Те се свеждат до следното: 

● Когато нещо в даден момент няма своето обяснение, или не е добре 

разбрано или обяснено, се прави извод, че то не е (или не трябва да е) 

вярно; 

 
1https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D0%B5 



2 
 

● Понеже изглежда, че съществува липса на доказателство за една 

хипотеза, следователно друга избрана хипотеза може да се счита за 

доказана. Такъв аргумент се неутрализира с думите „Липсата на 

доказателство не е доказателство за липсата на доказателство“. 

Вторият тип, който е разновидност на първия, се нарича „аргументи 

от лично неверие“. Най-разпространените вариации са: 

● „Не мога да повярвам, че това е възможно, следователно не може да е 

истина“. При наличието на хронична болка невярващият се позовава 

единствено на собствения си опит: щом той не е изпитвал или срещал 

нещо (болка, която продължава с месеци и години), това означава, че то е 

невъзможно. 

● „Това не съвпада с мнението на хората, повечето хора са съгласни с това, 

което смятам аз“ Това се нарича още „аргумент на тълпата“. 

проф. дсн Божидар Ивков 

 

*** 

Когато на човек с хронична болка му се наложи да обяснява на някой, 

който не е запознат с този проблем, най-често се казва какво включва 

хроничната болка или как тя засяга ежедневния живот на човека. Още 

по-печеливша стратегия може да бъде, когато се дефинира хроничната 

болка, като се обясни какво не е. В края на краищата има толкова много 

често срещани погрешни схващания за преживяването на хронична 

болка, че разбиването на тези митове може да се окаже много добър 

начин за насърчаване на по-доброто разбиране на състоянията на болка. 

Сътрудникът на „The Mighty” Рейчъл К. наскоро споделила статия, 

наречена „10 неща, които хроничната умора не е“. В нея тя оспорва някои 

от най-разпространените митове за хроничната умора. Така тя се опитва 

да помогне за повишаване на осведомеността за това какво всъщност 

представлява този здравен феномен. Искахме да направим същото за 

едни от най-симптоматичните хора с опит с хронични заболявания. 

Затова помолихме нашата „The Mighty” общност да ни каже какво не е 

хронична болка. Ето какво казват хората. 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Хроничната болка не е … 

1. … избор. 

„Хроничната болка не е наш избор! Предпочитаме да сме здрави и да 

извършваме всички дейности, които хората без болка вършат. Никога не 

сме искали да живеем ограничен и изолиран живот. Но хроничната болка 

краде живота, който искаме и сме имали”. – Letia N. 

*** 

„Хроничната болка не е клуб, в който човек магически и охотно влиза с 

валсова стъпка”. – Kat H. 

*** 

„Хроничната болка не е решение. Това не е избор, който правя, за да се 

„измъкна от нещата.“ Не мога просто да я изключа“. – Liv S. 

 

2. … „всичко е в главата ти”. 

„В главата ми!” – Raven D. 

*** 

„Психосоматичното… част от него е регионално разположено в главата 

ми, но не цялото. Имаме достатъчно противоречиви мисли и вина за 

това, без други да трупат повече”. – Lucas B. 

*** 

„Хроничната болка не резултат от въображение!!”. – Andrea F. 

*** 

„Хроничната болка не е „всичко е в главата ни“… и дори да беше, това не 

означава, че боли по-малко. Бъдете състрадателни – това се отразява 

върху целия живот на страдащия”. – Stacey B. 

 

3. … същото като острата болка. 

„Хроничната болка не е остра болка. Тя контролира всяко едно нещо, 

което правите. Има добри и лоши дни, често с повече добри, отколкото 

лоши. Това са безброй лекари, които ви инжектират с всички видове 

стероиди и радиация в търсене на всякакъв вид облекчение“.– Liz Ann T. 

*** 

„Няма да бъде излекувано по магически начин от нещата, които са 

сработили при вашия приятел/леля/баба/колега/неизвестен гуру, който 
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е имал същите остри симптоми. Хроничното е напълно различно от 

острото и не може да бъде излекувано. Късметлии сме, ако може да се 

контролира“. – CeCe JM H. 

*** 

„Хроничната болка не е временна. Това е нещото, което е хронично, то не 

изчезва“. – Kyara K. 

*** 

„[Хроничната болка не е] като острата болка или поне емоционалната 

или физическата реакция не е същата. Въпреки че болката ви стои 

солидно между „6-10“2, не можете да плачете непрекъснато, не можете да 

крещите постоянно, не можете постоянно да правите някое от тези неща 

през цялото време, докато чувствате болката. Тялото няма да ви позволи. 

Ако се случи, вероятно ще умрете, тъй като тялото не може да поддържа 

това състояние на повишено напрежение. Тялото иска/търси/трябва да е 

в хомеостаза, следователно ще се справи, за да остане живо, за да оцелее. 

Болката не е живот”. – Gaye D. 

 

4. … проста. 

„Хроничната болка не е проста. Тя наистина е нещо сложно. Имам 

толкова много различни болки в различни области по различно време, 

като всяка от тях изисква различно лечение с различна степен на успех. 

Хората трудно разбират това”. – Caroline M. 

 

5. … нещо, което може да бъде „фиксирано“ или лесно 

контролирано. 

„Хроничната болка не е болка, която може да бъде премахната с 

Advil/Tylenol/Motrin/и т.н.“. – Terri D. 

*** 

„Нещо, с което бихте могли да се справите, ако искате/се постараете 

достатъчно/изядете малко плод/видите този лечител/тръгнете по този 

път”. – Gabbie J. 

 

 

 
2 Има се предвид стойностите по скалата за измерване силата на болката – бел.прев. 
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*** 

„Хроничната болка не е нещо, което има универсално решение. Понякога 

е необходимо да преминете през комбинация от НСПВС, опиати, 

антидепресанти, лекарства за нервна болка, стероидни инжекции, 

локални препарати, поддържащи скоби и хиляди други неща, преди да 

стигнете до това, което е точно за вас”. – Janine G. 

 

6. … показател за ниска поносимост на болката. 

„Хроничната болка не е ниска поносимост на болка. Пациентите с 

хронична болка са склонни да имат много висока толерантност към 

болката поради това, че живеят с известно количество болка всеки ден. 

По-скоро нашите тела и мозъци изглежда тълкуват погрешно нервните 

сигнали и стимули, които не трябва да причиняват болка (като прегръдки 

от любими хора), което води до неправилно задействане на рецепторите 

за болка и възприемането на болка”. – Sasha W. 

 

7. … признак за мързел. 

„Хроничната болка не е отказване (независимо дали е работа, проект, 

спорт и т.н.), защото сте „мързеливи“ – Domanique D. 

*** 

„Хроничната болка не е безплатен живот, седнах на задника си и събирам 

облаги. Не бих пожелал това и на най-големия си враг“. – Janet J.O. 

*** 

„Това не е признак на мързел или нещо, което не чувствате“. – Mighty 

member billgoodman 

*** 

„Хроничната болка не означава, че сте мързеливи. Хроничната болка е 

борба, за да станете сутрин. Държите се като възрастен, докато просто не 

можете повече да сте възрастни“. – Stepitee T. 

 

8. … видима винаги. 

Хроничната болка не винаги е видима. Моля, не ми казвайте, че съм 

лъжец или фалшификатор или че не е истинска, защото не можете да я 

видите. Моята болка и постоянно изтощение са много реални и боли. 

Всеки ден“. – Abi S. 
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*** 

„Хроничната болка не е видима! Това просто се превръща в начин на 

живот, който понякога може да изплува като маска на гняв, или 

разочарование, или чисто изтощение!!! Моят 11-годишен син има EDS и 

трябва да помня да копая дълбоко и да го попитам как се чувства, защото 

това, което показва визуално, понякога е маска на истинската основна 

причина“. – Karen L.C. 

 

9. … нещо, с което „свикваш“. 

„Нещо, с което можеш да „свикнеш“. Да, свикваш да е там, но това не 

улеснява справянето с нея“. – Ilja K. 

*** 

„Хроничната болка не е нещо, с което се свиква. Да, свикваш с факта, че 

винаги те боли, но свикването с това не притъпява нищо от нея. Вашата 

търпимост може да се повиши, но само защото нивата на вашата болка 

продължават да се покачват и вие се научавате да се държите възможно 

най-нормално, докато я чувствате, за да избегнете срама да бъдете съдени 

от хора, които нямат представа“. – Zanne B. 

 

10. … лесна. 

„Хроничната болка не е лесна, това е една от най-трудните борби в 

живота ми. С течение на времето става все по-лошо и усещането за умора 

само влошава положението за мен и сега също се уморявам много лесно“. 

– Jude M. 

*** 

„Хроничната болка не е лесна. Тя оказва огромно влияние върху тялото 

ви и не е нещо, което става по-лесно колкото по-дълго го имате, просто 

става по-изтощително“. – Laura A. 

 

11. … естествена част от остаряването. 

„Хроничната болка не е естествен страничен ефект от стареенето“. – 

Tiffany T. 

 

*** 



7 
 

„Хроничната болка не е „просто остаряване“. Това е много различен, 

много реален вид болка, която не изчезва, когато пиете“. – Ashley A. 

 

12. … признак за „слабост“ 

„Хроничната болка не е слабост! Необходима е невероятна сила, за да се 

справяте с тази болка ден след ден“. – Stormy S. 

*** 

„Хроничната болка не е слабост“. – Arwén Rose H.P. 

 

13. … еднаква за всички. 

„Хроничната болка не е еднаква за всички. Чудодейното лечение на 

приятел на братовчеда на леля ви може да не ми подейства”. – Sarah A. 

*** 

„Хроничната болка не е непременно невропатична или психогенна. 

Третият тип, ноцицептивната болка, се дължи на действително 

увреждане или дразнене на тъканите – същият вид болка, която 

изпитвате при счупване на крака или изгаряне на ръката на печката. 

Поради тежката ми хипермобилност изпитвам болка по цял ден и всеки 

ден – и всичко това е ноцицептивна болка (с изключение на случаите, 

когато някой нерв бъде прищипан). Не показвам признаци на психогенна 

болка или фибромиалгия, но много хора предполагат, че нещо не е наред 

с моята „болкова система“. Не е това! Просто съм силно хипермобилна и 

изкълчвам или размествам стави около 100-200 пъти на ден... Всеки би 

намерил това за болезнено. Нищо „нередно“ няма с моята система за 

болка, по-скоро бих казала, че работи чудесно. Напълно върши работата 

си, уведомявайки ме, че пръстът ми е изкълчен при отваряне на кутията с 

мляко, хаха“. – Sara S.H. 

 

14. … извинение, за да се измъкна от нещо. 

„Хроничната болка не е извинение, за да не работя, да не общувам, да не 

върша домакинска работа и да изпълнявам поръчки. Повярвайте ми, 

бихме предпочели да участваме в живота и да можем да правим тези 

неща, отколкото да останем у дома в болка с малко или никакво 

облекчение“. – Алисън М.  

*** 
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„Хроничната болка не е извинение. Пропускам толкова много неща 

заради нея“. – Jamie L. 

*** 

„Хроничната болка не означава пренебрегване на отговорности. Ако член 

на вашето семейство или приятел има хронична болка, предложете му да 

му помогнете да отиде до магазина, да изпере, можете да му предложите 

да му помогнете да почисти къщата. Има много неща, които не можем да 

направим сами. По-често се нуждаем от помощ за поддържане на 

регулярните си ангажименти“. – Brittany S. 

 

15. … предвидима. 

Хроничната болка не е предвидима. С EDS типът и местоположението на 

моята болка варират от ден на ден, понякога от час на час и минута след 

минута. Един ден ще мога да ходя добре, но не мога да вдигна нищо, да 

изсуша косата си или да държа домакински предмети, защото раменете и 

пръстите ме болят от сублуксации. В други дни коленете ми са толкова 

зле, че може да ми трябва инвалидна количка, ако трябва да ходя много 

далеч. Но не правя нищо, за да повлияя на болката си по различен начин. 

Не е като, стига да не ходя безумно предишния ден, коленете никога няма 

да ме болят. Често е напълно произволно, което е разочароващо и трудно 

за разбиране от хората”. – Meg S. 

 

16. … забавно и спокойно. 

„Хроничната болка не е приятна. Не се отпускам в свободното време”. – 

Stephani N.F. 

*** 

„Хроничната болка не е ваканция или почивен ден. Тя е изтощителна и 

ограбваща”. – Felicia C. 

*** 

„Хроничната болка не е честна, забавна, мимолетна или фалшива. 

Хроничната болка е вечна, непростима, безмилостна, изтощителна и 

наистина разбирана само от страдащия“. – Kaymie M. 
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17. … „само” физическа болка. 

„Хроничната болка не е само физическа болка. Това е емоционална 

съвкупност от вина, гняв, оплакване и тъга. Докосва всеки аспект от 

живота ви. И не я интересува кога е била достатъчна. – Melisa A. 

*** 

„Хроничната болка не е лишена от странични ефекти като депресия и 

изолация. Тъй като трябва да отменим планове, ние сме склонни да 

губим приятели. Обществото изисква от нас да се усмихваме, когато сме 

навън и да се преструваме, че не сме в агония. Ако го покажем, хората 

започват да ни гледат злобно, сякаш се преструваме, или стават 

прекалено загрижени, сякаш това не е нещо, с което се сблъскваме в 

ежедневието си. Поддържането на външен вид, така да се каже, е 

изтощително и често ни оставя малко или никаква енергия за други 

дейности“.– Mikki I. 

*** 

„Хроничната болка не е само едно нещо. Тя може да предизвика 

проблеми в други области и да се превърне в порочен кръг. Хроничната 

болка ви пречи да спите, липсата на сън ви пречи да се възстановите, 

което причинява повече болка“. – Lisa K. 

 

18. … вик за внимание. 

„Хроничната болка не е нещо, което се използва за търсене на внимание.“ 

– Jen K. 

*** 

„Хроничната болка не е вик за внимание. Това е вик за осъзнаване и 

разбиране с надежда за облекчение“. – Shelby B. 

*** 

„Хроничната болка не е правене на нещо от нищо, за да предизвикам 

внимание“. – Suzanne P. 

*** 

„Хроничната болка не е бляскаво или търсещо внимание поведение. Това 

е нещо ужасно и променя живота“. – Akinsya H. 
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19. … шега. 

„Хроничната болка не е шега. Когато кажа, че съм уморен и изпитвам 

болка, не ми се смейте, защото съм „млада и трябва да спра да се 

оплаквам“. – Vanessa A. C. 

*** 

„Хроничната болка е реална и не е шега. Боли, трудно е да се контролира, 

трудно е да се разбере, трудно е да се намерят продукти, които помагат за 

по-дълго време. Хроничната болка няма да ме победи. Няма да ме 

контролира.” – Becky B. 

*** 

„Хроничната болка не е шега, тя изтощава физически и психически“. – 

Devi R. 

 

20. … извинение, използвано за получаване на лекарства 

за болка. 

„Хроничната болка не е извинение да се държите с мен като с търсач на 

наркотици. Това, че идвам в спешното отделение, защото болката е 

нетърпима, не означава, че търся наркотици“. – Tiffany W. 

*** 

„Хроничната болка не е подъл трик за получаване на лекарства за болка с 

рецепта“. – Kathryn M. 

 

*** 

„Хроничната болка не е търсене на лекарства. Не се опитвам да се 

надрусам или да злоупотребявам с лекарства. Това е непрекъсната, 

неумолима болка, която ме победи до точката, в която най-накрая 

признах, че имам нужда от помощ“. – Christina G. 

 

21. … нещо, което може да бъде премахнато или 

игнорирано. 

„Хроничната болка не е нещо, което трябва да се пренебрегва от лекарите 

и близките“. – Mighty member Jenni. 
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*** 

„Хроничната болка не може просто да бъде игнорирана. Хроничната 

болка е нещо повече от физическо разсейване, тя изтощава умствено и 

емоционално и влияе върху това как сме способни да обработваме 

нормалните мисли и чувства. Хроничната болка ви променя”. – Megan L. 

*** 

„Хроничната болка не е за пренебрегване, каза моят лекар. За щастие той 

ми помогна да намеря някои лечения, които допринесоха моята болка да 

не е постоянна, а само повтаряща се“. – Karen J.T. 

 

22. … вина на човека. 

„Не съм виновна, че изпитвам хронична болка. Не можете да решавате, 

че не се старая достатъчно или не правя достатъчно за здравето си. И не 

можете да заличавате болката ми, защото „не смятате, че има причина да 

изпитвам болка.“ – Danielle L.T. 

*** 

„Хроничната болка не е моя вина“. – Mikayla M. 

 

23. … нещо, което просто можете „да оставите в миналото“ 

или „да го преодолеете“. 

„Хроничната болка не е нещо, което ще се подобри, ако „продължите“ да 

живеете живота си”. – Mighty member Dani 

*** 

„Хроничната болка не е нещо, което просто ще преодолеете“. – Mighty 

member Jeepprinces 

 

24. … определящият фактор за идентичността на човек. 

„Хроничната болка не е моята идентичност. Имам хронична болка. Но тя 

не ме притежава. Да, понякога забравям това…“. – Mighty member 

jmoznette 

*** 

„Хроничната болка не е всичко, което съм. Винаги е там, но не ме 

определя“. – Kaila D. 
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*** 

„Хроничната болка не определя живота ни! Това е постоянна, трудна 

битка, която ще спечелим! Заедно с приятели, любими хора, нашите 

съюзници!!! Дръжте се хора!“. – Nadia M. 

 

25. … нещо, което ви прави „лош“ служител. 

„Хроничната болка не е причина да мислите, че някой е лош служител. 

Ако се научат да приспособяват работните места по-добре за своите болни 

служители, те ще научат за всички силни страни, които носим (имам 

толкова късмет, че сега съм на страхотно работно място, но определено не 

винаги съм била)“. – Kat G.N. 

 

26. … последователно. 

„Хроничната болка не е с постоянна сила и когато е почти всеобхватна, не 

винаги е навсякъде, през цялото време. Един ден мога да имам силна 

болка в долната част на гърба и умерена болка в рамото, но следващият 

ден може да е напълно различен. Да, почти винаги ме боли, но 

засегнатите области и степента на болка могат да варират“. – Holly D. 

*** 

„Не е лесно да се живее с хроничната болка. Тя не е нещо последователно. 

Всеки ден може да е различен, но присъства през цялото време. И това не 

е състезание. Всеки е различен, но едно състояние не трябва да се 

сравнява с друго“. – Elizabeth S. 

*** 

„(Хроничната болка не е) една и съща през цялото време. Видът на 

болката, местоположението и интензивността й се променят постоянно и 

никога не знаете какво или колко силно ще ви боли“.– Heather M.K. 

 

27. … напълно негативно преживяване. 

„Хроничната болка не е непременно нещо лошо. За мен (тъй като за 

първи път получих диагнозата си), можех да видя, че наистина ми 

липсваше признателност за малките неща в живота. Целият ми 

„светоглед“ се промени. Най-накрая започнах да се вземам на сериозно и 

започнах да слушам сърцето и тялото си. Бързо забелязах, че когато 

изпадна и в най-малък стрес, болката се увеличава. Това ме накара да 



13 
 

преосмисля много от действията си и как всъщност се отнасях към себе 

си. Честно казано, не мисля, че бих се променила толкова много, ако не 

трябваше да живея с хронична болка“. – Sandra D. 

 

Източник: Wyant, P (2018) 27 Things Chronic Pain Is Not. 

https://themighty.com/topic/chronic-pain/what-chronic-pain-is-and-is-
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