
23 НАЙ-ЛОШИ СИМПТОМИ ЗА АВТОИМУННИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ И КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ТЯХ 

 

Още един много важен текст за хората с авоимунни болести. 

Заглавието на материала не отразява точно неговия смисъл и 

съдържание. Защото тук става дума по-често за последици от тези 

заболявания, отколкото за симптоми. Последици, които превръщат 

живота с тях в истински ад. Въпреки това оставих оригиналното заглавие. 

Този материал може да бъде полезен и за много хора с редки 

болести, защото описаното в него често се среща и в техните наративи. 

Текстът е ценен поне с две неща. (1) В него по синтезиран начин са 

представени едни от най-тежките симптоми при автоимунните 

заболявания – хронична болка, хронична умора, парене по кожата и др., 

както и най-неприятните последици от тези болести: страх, депресия, 

несигурност и неопределеност и др. (2) Всичко е поднесено чрез 

микронаративите на живи, реални хора, което го прави безценен. 

Като изследовател на живота с хронично заболяване и хронична 

болка не спирам да се учудвам и изненадвам от това, че хората, 

независимо на кой континент живеят и на какъв език говорят и пишат, 

описват живота си с тези здравни проблеми с едни и същи думи, 

използват почти еднакви метафори. И едновременно с това тази 

еднаквост се разтваря в едно безкрайно многообразие и различие в 

преживяванията на различните хора на едни и същи проблеми. Човешко, 

твърде човешко. 

Сигурен съм, че всеки, който прочете този текст, ще припознае за 

себе си поне две или три от последиците и/или симптомите, с които е 

принуден да живее. И ще осъзнае, че неговата болка и страдание не са 

нещо уникално, а са често срещани по света. Уникалността е в личното 

преживяване и личната интерпретация на симптомите и последиците. 

Днес, 2 октомври 2022 г., е важен ден за България и българското 

общество – провеждат се поредните парламентарни избори за Народно 

събрание: висшият законодателен орган на държавата ни. Ние, хората с 

автоимунни заболявания преживяваме тази значимост на политическите 

събития у нас, които ще определят начина и качеството ни на живот през 

следващите 4 години, заедно със и чрез болката и страданието, които ни 



носят автоимунните и редките болести. Затова е важно за тях да се говори 

по всяко време и навсякъде. Независимо, че политиците ни не го правят и 

– освен ако самите те нямат някакво такова заболяване – съответно не 

предприемат никакви мерки за облекчаване на живота ни. 

И така, предлагам ви превода на този текст. Дано ви бъде полезен. 

проф. дсн Божидар Ивков 

 

*** 

„Ако страдате от автоимунно заболяване, вероятно сте прекарали много 

време в разговори за „основните“ симптоми на конкретното(ите) 

заболяване(я) с вашите лекари, а може би и с приятелите и семействата 

ви. Но автоимунните заболявания и симптомите, които те предизвикват, 

са широкообхватни и могат да засегнат цялото ви тяло (и съзнание) по 

начини, които не се обсъждат често. Например, може би Вашият лекар не 

Ви пита за това как заболяването Ви влияе на психичното Ви здраве или 

може би в проучванията си за Вашето заболяване не сте срещнали нищо 

за умората и за това колко предизвикателна може да бъде тя. 

Въпреки това, дори ако за някои от предизвикателните ви симптоми не се 

говори много, това не означава, че сте единственият, който се справя с 

тях. Искахме да извадим наяве трудните (но често скрити) симптоми на 

автоимунните заболявания, затова помолихме хората от нашата Mighty 

общност да споделят най-тежкия симптом на автоимунното заболяване, 

който изпитват и за който не се говори – и как се справят с него. Ако 

можете да припознаете някой от тези симптоми, знайте, че има и други 

хора, които се справят с тях успоредно с вас. Не забравяйте да разгледате 

и съветите на нашата общност за справяне с предизвикателствата на 

хроничните и автоимунните заболявания.  

Ето какво споделиха с нас хората от нашата общност: 

1. „Изключителната умора от постоянното ходене на лекар и за 

вливания. Трябва да продължиш, дори когато не ти се иска“ – Амбър Т. 

2. „Промените в настроението. Те могат да са резултат от 

лекарствата, от хроничната умора, от болката... Дори само от 

разочарованието, че не знаеш какво се случва с тялото ти и защо то 

атакува себе си. И тези промени в настроението могат да бъдат толкова 



внезапни; в един момент се смееш с някого, а в следващия хлипаш в 

ъгъла, защото чашата ти с чай е била прекалено гореща“. – Лора К. 

3. „Независимо от симптома, страничният ефект на безпомощност е 

най-лошото нещо, с което трябва да се справяме. Преди сте били в 

състояние да заповядате на тялото си да прави каквото пожелаете, а сега, 

когато се налага да се прекланяте пред безмилостните симптоми, които 

правят невъзможно да се преборите с главоболието, умората, болките в 

гърба, гаденето, депресията, тревожността и мускулната слабост (за да 

назовем само няколко), именно безсилието е най-лошият кръст, който 

трябва да понесете. Да не говорим за безпомощността, която идва от 

преценките на другите за това как трябва да живеете, да се лекувате, да 

работите или да не работите, или дори как трябва да сте болни. За мен 

безпомощността е най-лошият симптом на тези заболявания“. – Бин Т. 

4. „Липсата на сексуално желание и ефектите му върху връзката 

ви“. – Ейми С. 

5. „Умора и мозъчна мъгла. Онзи ден изпаднах в ужас, защото ми се 

стори, че чувам аларма в къщата си, но всъщност това беше 

микровълновата ми печка, която се включи след нагласен за 30-секунди 

таймер, който вече бях забравила да пусна! Трябваше да се справя, като 

променя гледната си точка за почивката; тези периоди, прекарани на 

дивана, не са мързел, за който да се наказвам, а време за зареждане“. – 

Каролина Х. 

6. „Изблици на болка, придружени от хронична умора. Можете 

да се справите с тях, като запазите позитивизма си и се вслушвате в 

тялото си. Да знаете кога да продължите да се движите и кога да си 

почивате, когато това е възможно“. – Марлене Б. 

7. „Кожата гори. Това не е само лупус – няколко страдащи от 

приложението на ИИ изпитват парене на кожата“. – Кери П. 

8. „Връзката между болката и умората. Енергията се превърна 

във валута, с която трябва да пазарувам много внимателно – дори в добри 

дни. Никой никога не обсъжда цената на добрия ден. Все още съм 

изтощена и до края на нощта използвам „спешния пакет с лъжички“, за 

да поддържам функционирането на тялото си и нивата на болка. Ако 

някое от тях излезе извън контрол, тогава започвам да се спускам по 

спиралата надолу“. – Кристен К. 



9. „За мен това е, когато пазарувам и трябва да спра и да помисля, ако 

купя това, дали ще мога да го отворя. Срамувам се, когато гледам 

как съквартирантите ми отварят нещата вместо мен, сякаш това е най-

лесното нещо“. – Лизи Н. 

10. „Тежкият косопад е напълно опустошителен, когато си само на 35 

години“. – Дженифър Б. 

11. „Да се чувствам самотна. Трудно е да съм единствената в 

семейството си с автоимунно заболяване. Може да се чувствам много 

изолирана и се притеснявам, че семейството ми се „дразни“ от мен заради 

всичките ми проблеми. Изглежда, че винаги съм болна. Никога не се 

чувствам добре“. – Катерин М. 

12. „Болка и промени в настроението. [За да се справя] 

Позволявам си да си почивам и да се изключвам от света, да гледам 

анимационни филми и да плача, ако ми се иска“. – Ева Д. 

13. „Да не знаеш дали е пристъп на множествена склероза или 

ревматоиден артрит! Да имаш две заболявания е объркващо“. – 

Киара М. 

14. „Освен многото физически симптоми, 

менталните/психологичните тревоги никога не са далеч. Страх 

от това, което предстои да се случи. Ще се подобри ли състоянието ми с 

лекарства? Ще се влоши ли? Дали нещата ще се развият по начина, по 

който съм се надявал, или ще трябва да преосмисля целия си житейски 

план заради здравето си?!“ – Ема А. 

15. „Болезнено безсъние. Разчитане на другите. Единственият 

начин е да се справяте ден за ден. Всеки ден е ново приключение!“ – 

Марси Х. 

16 „Страх. Страх да правим определени неща или да ядем определени 

храни, защото телата ни може да не го приемат и да се предизвика 

обостряне“. – Маклинда У. 

17. „Определено депресия, когато не можете да правите нещата, които 

обичате или сте правили. Хората не обичат да говорят за лошите дни, 

когато се мъчите да станете от леглото поради болка или депресия. Онази 

пълна тъга, която завладява цялото ви тяло, докато скърбите за загубата 

на нещо, което в миналото е било лесно. Затваряш се от света, защото не 

можеш да придадеш на лицето си смелостта, с която хората са свикнали, 



плачеш, сам, по същата причина. Когато все пак позволите на хората да 

го чуят или видят, те коментират, че винаги сте толкова издръжливи и 

смели и че им е трудно да ви виждат да плачете. Така че... издигате 

стените и скривате всичко зад тях, за да не се чувстват хората неудобно да 

видят истинската ви същност“. – Мейъри Дж. 

18. „Странични ефекти от лекарствата и приемане на 

лекарства, които помагат за справяне със страничните ефекти. „Това 

лекарство няма да помогне, но страничните му ефекти ще засрамят 

вашите проблеми“. – Тифани Т. 

19. „Хроничната умора със сигурност! Понякога нищо не може да 

се направи по въпроса, освен да си позволиш да си починеш“. – Стефани 

Б. 

20. „Стресът е най-сигурният начин за мен да се разболея от 

Хашимото. Което ме прави още по-стресирана. Което влошава 

състоянието ми. Може да е ужасно да се опитвам да го контролирам“. – 

Карен Т. 

21. „Да хванеш всяка заразна болест, която се появява наоколо и която те 

кара да полудяваш“. – Кет E. 

22. „Избухвам от сърбящ/изгарящ обрив, когато съм изложена на 

слънчева светлина“. – Стефани Д. 

23. „Честно казано, смятам, че психическият стрес и депресията, 

които могат да се появят от живота с този постоянен, нежелан спътник, са 

най-лоши. Имам чувството, че психичните последици не се обсъждат 

открито (изобщо, но в съчетание с автоимунните заболявания, по-

специално тук). Хората, които не страдат от автоимунно заболяване, не 

разбират колко много ти тежи то ден след ден... Начинът, по който се 

справям с него, понякога е като си водя дневник, а друг път просто го 

изпускам и си позволявам да бъда ядосана и тъжна, че трябва да се 

справям с това всеки ден. Позволявам си да имам тези мрачни дни и дори 

седмици, когато се чувствам непоносимо, защото е нормално понякога да 

не се чувстваш добре или наистина да мразиш болестта си... Мисля, че 

ако има повече места, където да се говори за такива неща, биха били 

невероятни“. – Шия M. 

Въпреки че за тези симптоми не се говори много, има много хора, които 

ги изпитват, и вие не сте сами, за да ви е трудно да се справите с тях. 



Нашата общност е споделила какво прави, за да се справи с трудните 

физически и емоционални предизвикателства на автоимунното 

заболяване. За бързи стратегии, които могат да помогнат в труден 

момент, вижте тези петминутни хитрини1 и тези мънички стратегии2, 

които могат да помогнат за по-лесен живот с хронично заболяване. 

Ако се борите с емоционалните симптоми на автоимунното заболяване, 

като депресия и тревожност, ето съветите на нашата общност за справяне 

с тревожността за здравето (известна също като „страх от влошаване на 

болестта“)3 и тези осем съвета, които могат да ви помогнат в трудното 

пътуване към хроничното заболяване4, от колега воин, който е бил там, 

където сте вие“. 
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Бележка и превод от английски език: 

Проф. дсн Божидар Ивков 

                                                           
1 https://themighty.com/topic/chronic-illness/sick-tips-hacks-advice-fast 
2 https://themighty.com/topic/chronic-illness/saving-energy-sick-spoonies-advice-hack 
3 https://themighty.com/topic/chronic-illness/health-anxiety-flare-fear-tips-coping 
4 https://themighty.com/topic/chronic-illness/chronic-illness-tips 
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