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НЕОЧАКВАНИТЕ СИМПТОМИ НА ХРОНИЧНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

 

 

Когато на човек му поставят диагноза на някакво хронично заболяване, 

лекарят може да му съобщи общите симптоми, характерни за него. Често 

това са различни физически прояви – болка, умора, подуване, дори 

мозъчна мъгла. С течение на времето човекът разбира с изненада за 

всички емоционални странични ефекти, които съпътстват заболяването 

му. При авторката на статията, която живее дълги години с тежко 

заболяване и без да е диагностицирана, се появяват депресия и 

тревожност. „Чувствах се самотна, уплашена и осъждана от приятелите си 

в училище, които не разбираха защо всеки ден седя по време на час по 

физическо“ – казва тя1. 

Всеки човек, развил хронична болест, преживява значителни промени в 

умственото и емоционалното си състояние, като почти винаги той 

получава различен „списък“ от потенциални емоционални странични 

ефекти, а също и физически такива. Дори и списъкът да е един и същ за 

всички, то всеки преживява тези странични ефекти различно.  

Лекарите могат, и го правят, да предписват различни медикаменти за 

лечение на физическите/телесните симптоми, но какво да се каже за 

страховете, мислите, чувствата, взаимоотношенията и идентичността на 

човека?  

Общността „Mighty” на хора с хронични заболявания прави интересен 

експеримент, като моли своите членове да споделят емоционалните 

симптоми или страничните ефекти на заболяването, които са ги 

изненадали. Подбрани са 28 микронаратива, които дават много добра 

представа за това, какво се случва с емоциите и психиката на човека, 

когато е развил някакво хронично заболяване. 

                                                           
1 Това е и огромната разлика между обективния свят на медицината и болестта като 
disease и субективният свят на преживяването на болестта – illness. Разлика, която 
много често се оказва трудно преодолима и не рядко генерираща конфликт на 
интерпретациите. 
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Всяка дума или няколко думи, които са в курсив и са удебелени, са 

отбелязани от мен. Това, според мен, е акцентът във всеки един 

микронаратив. 

Ето и отделните отговри на хората: 

1. „Вината. Чувствам се виновна, че съм болна. Нямам никакъв контрол 

над това, не е по моя вина, и въпреки това ме смазва. Болестта ми засяга 

всички около мен“. 

2. „Непрекъснатата въртележка от чувства (честа смяна на 

насторнията – б.м.-Б.И.), които се въртят между приемане, 

депресия и гняв. Приемането, че винаги ще има дни, в които просто ще 

се събуждаш тъжен или ядосан от всичко това." 

3. „Скръбта. Изпитвате огромно чувство на загуба на старото 

си аз и на всички свои предишни възможности. Чувствате се 

така, сякаш животът ви е бил ограбен, така че по същество изпадате в 

състояние на траур“. 

4. „Мърморене! Преди се гордеех с емоционалната си осъзнатост и 

самоконтрол, но напоследък се оказвам раздразнителен и 

сприхав. Това се случва, когато изпитвам силна болка или дискомфорт, 

както и когато имам проблеми със сетивната чувствителност. Научих се 

да го виждам, преди да избухна към някого, когото обичам“. 

5. „Шок. Всичко се случи толкова бързо, че нямах много време да 

преценя какво ми се случва. Примирих се със смъртността си“. 

6. „Развих посттравматично стресово разстройство от 

медицинска травма. Това ме изненада, защото не осъзнавах, че мога да 

получа ПТСР от това, което преживях, но бях диагностицирана с него 

след години, в които преживях толкова много медицински проблеми“. 

7. „В продължение на повече от две години изпитвах непрестанно, 

непреодолимо отчаяние като физиологичен страничен 

ефект от хроничната ми болка/болест. Усещах го в цялото си 

тяло. Нямах представа, че мога да се чувствам по този начин“. 

8. „Никога не съм очаквала, че ще достигна нивото на съпричастност, 

което изпитвам сега. Аз преди приемах за даденост какво е здраве, но сега 

знам по-добре и съм в състояние да се свържа много по-добре с моите 

връстници“. 
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9. „Аблеизмът и липсата на достъпност и подкрепа от страна на 

обществото, както и фактът, че обществото цени толкова много 

постиженията и продуктивността, могат да доведат до това да се 

чувстваш безполезен“. 

10. „Постоянното използване на хумор или сарказъм, за да 

преживеете деня. Ако изтъкна, че съм объркал думите си, загубил съм се 

някъде или съм забравил къде отивам, е много по-лесно да се изсмея на 

себе си, отколкото да покажа колко глупаво ме кара да се чувствам или 

колко се страхувам. Винаги съм „на линия“ и готов да се шегувам, 

въпреки че съм изтощен от това, че съм симулирал през 75% от деня“. 

11. „Когато за пръв път ми наложиха диетата, която спазвам сега, т.е. 

ниско съдържание на нишесте и захар, се изненадах, че изпитвам 

нужда да тъгувам за храната, която не мога да ям. Все още се 

разстройвам от това, че не мога да ям много храна, дори малки неща като 

препечен хляб. Понякога е всичко, което мога да направя, за да не се 

разплача, защото храната ми липсва толкова много“. 

12. „Силното усещане за изолация. Най-близките ми хора не 

разбираха какво преживявам, а след известно време не се интересуваха от 

това, защото бях „винаги болна“. Затова спрях да говоря за болестта си, за 

чувствата си. В момента, в който най-много се нуждаех от 

подкрепа, се оказах почти напълно сам. Това беше много тежък 

емоционален удар“. 

13. „Срам. Знам, че не бива да се срамувам от заболяването си, но 

понякога изпитвам срам, че заради болестта си пропускам събития с 

приятелите си“. 

14. „За мен това беше усещане за безчувственост към всичко. 

Когато разбрах, че няма да имам „стария си живот“, за известно време 

напълно изтръпнах към всичко - без никакви емоции“. 

15. „Дисоциация. Често не възприемам тялото си за свое. Когато 

описвам проблемите, казвам „тялото“ или „стомахът“. Понякога също ги 

персонифицирам. Това е начин за справяне, който ме кара да се чувствам 

така, сякаш проблемът не е мой, за да го притежавам. Започнах да 

приемам и да използвам притежателни фрази, но неангажиращо все 

още се разграничавам от проблемите си“. 
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16. „Постоянното, неумолимо чувство на умора. С годините, 

откакто съм болен, то се влоши... Всичко ми отнема толкова много сили... 

В някои дни получавам прилив на енергия от нищото. В тези дни се 

опитвам всячески да свърша всичко, което трябва да направя, и бързам 

през тях, надявайки се, че тялото ми ще издържи достатъчно дълго, за да 

свърша задачите, преди отново да загубя всичките си сили. Все пак 

никога не става по-лесно да се опитвам да намеря мир с всичко това“. 

17. „Тревожност. Тревога за това кога ще дойде следващият пристъп. 

Безпокойство от работата със социалните служби и опитите да ги накарам 

да разберат състоянието ми. Безпокойство от това да отида на улицата 

или да бъда сам за повече от час. Какво ще стане, ако имам пристъп и 

припадна? Какво ще стане, ако сърцето ми най-накрая откаже заради 

стреса, който ми причинява тази силна болка? Безпокойството да отида 

някъде и да не знам дали ще имат храна, която мога да ям, или подходящ 

стол, на който да седна, за да не получа пристъп на болка“. 

18. „Безпомощност. Имам всички тези идеи и задачи, които искам да 

изпълня, а тялото ми просто не ми позволява да направя всички неща, 

които искам и трябва да направя“. 

19. „Развитието на хранително разстройство (което не е 

толкова необичайно, но нямаше информация, защитници или 

специалисти, които да предупреждават за тази връзка)“. 

20. „Отричане. Диагностицираха ме на 14 години и наистина не 

разбирах какво е ювенилен ревматоиден артрит. Мислех си, че ако го 

игнорирам, няма да е реално. Просто исках да бъда „нормална“ като 

всички останали тийнейджърки в училище. Очевидно този план не 

проработи, но едва през първата година в колежа наистина участвах в 

лечението си и започнах да се застъпвам за себе си и за другите“. 

21. „Гневът. Не знаех, че мога да задържа толкова много гняв в себе си. 

Към себе си. Към хората, които не ме разбират. Към фармацевтичните и 

застрахователните компании. Към хората, които не познавам. Гняв към 

хората, които приемат здравето си за даденост. Гняв всеки път, когато 

някой се оплаква, че е болен, а има само настинка. Гняв, че никога няма 

да бъда такъв, какъвто бях. Гняв, че обикновено няма отговори за хората с 

хронични заболявания. Гняв, че започвам да забравям какъв беше 

животът ми, когато не бях болен. Гняв, че изпускам толкова много неща, 
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а когато не ги изпускам, не мога да попивам нищо или да си го спомням, 

защото трябва да си проправям път през всичко. Гняв, че е толкова 

несправедливо и че не мога да направя нищо по въпроса“. 

22. „Чувство на самосъжаление. Преживявате болестта си толкова 

дълго. Показваш смело лице ден след ден. Гледаш да изглеждащш така, 

сякаш нещата са под контрол и си силен. Не е чудно, че никой не разбира 

как може да си болен. Чувстваш се слаб да се чувстваш зле, но това е 

твоят живот сега. Това си ти“. 

23. „Съмнение в себе си. През целия ми живот са се отнасяли към мен 

така, сякаш съм мързелив, докато винаги съм давал 110 процента от себе 

си“. 

24. „Горчивина и завист към здравите хора, на които никога не 

им се е налагало да изпитват същите проблеми или които могат да се 

наслаждават на неща, на които аз никога повече няма да се радвам. Човек 

не осъзнава колко много неща приема за даденост всеки ден, докато тези 

неща не му бъдат бавно отнети“. 

25. „Страх. Страхувам се какво може да крие бъдещето ми. Не искам да 

изживея остатъка от живота си в болка, опитвайки се да огранича 

болкоуспокояващите. Страхувам се за моите деца и внуци, че може да съм 

им предал „дефектни“ гени и че някой ден те могат да се разболеят като 

мен. Страхувам се, че един ден ще стана прекалено голямо бреме за 

близките си. Страхувам се от толкова много неща“. 

26. „Отричането ме застига всеки път. В главата си все още съм здрав 

и активен, докато не се опитам да бъда здрав и активен. Няма значение 

колко дълго минавам през същия кръговрат... Винаги мисля, че мога. 

Мисля, че мога, но после пропадам“. 

27. „Постоянната паника наистина ме заслепява. „Дали тази 

болка в ръката ми няма да е нещо друго, което се нуждае от лечение?“ 

„Ще мога ли да издържа цялото парти?“ „Ще мога ли да ям нещо там?“ 

„Ще ми остане ли изобщо енергия да изляза на улицата, след като се 

приготвя?“ 

28. „Капацитетът ми за състрадание нарасна неимоверно. 

Трудно е да съдиш друг човек, когато знаеш колко много неща могат да се 

крият зад фасадата“. 
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*** 

Много често на практика човек изпитва „букет“ от тези чувства. И всеки 

път е различно: едни са по-силни, други са по-слаби. Всеки път 

комбинацията е различна. Всичко зависи от ситуацията и социалния 

контекст. Но винаги присъстват вътре в човека с хронична болест. 

Терзаят го, измъчват го, понякога дори се гаврят с него. Да оставаш на 

саме със себе си и с хроничната си болест понякога е истински ад. А 

болестта е безчувствена. За нея няма социални, морални и ценностни 

измерения. Тя се движи по своя си, недостижима от човешките желания 

и стремежи, ценности, планове и мечти траектория. Траектория на 

абсолютната безчувственост, възприемана от човека като траектория на 

страданието. 

Дано този текст помогне на всеки човек с хронична болест, който го 

прочете. Да му помогне да разбере, че не е сам в страданието си и 

едновременно с това да осъзнае, че колкото и неговото страдание да е 

еднакво с това на другите, то все пак е уникално, неповторимо, само и 

единствено негово. 
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