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ЖИВОТЪТ БЕЗ ПОСТАВЕНА ДИАГНОЗА. КАКВО 

НАЙ-ВАЖНО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ? 

 

Когато човек има сериозни здравословни проблеми той очаква от 

лекарите да му поставят правилната диагноза и то по възможно най-

бързия начин, както и да назначат правилна, ефективна и по възможност 

с минимум странични ефекти терапия. Това обаче, не винаги се случва. 

Има хора, които живеят със своите здравословни проблеми и без 

диагноза в продължение на месеци, години, понякога десетилетия, а в по-

редки случаи и цял живот. Този факт съвсем не означава, че техните 

увреждания са по-слаби, по-малко ги засягат или възпрепятстват 

нормалното протичане на живота им.  

 
Диагнозата не инвалидизира.  

 Липсата на диагноза може да бъде 
много трудно събитие в живота на 

човека и да го принуди да живее 
постоянно в стрес, неизвестност и 

непредвидимост. 
 

За човека със здравни проблеми неговите оплаквания са съвсем реални, 

независимо дали са диагностицирани или не, дали се признават от 

лекарите или не и независимо от причините, поради които те не 

признават тези проблеми. Понякога човекът без диагноза може да се 

усъмни във валидността на проблемите си, когато липсва диагноза.  

Хората с хронични болести със сигурност са забелязали, че първият 

въпрос, който им се задава, когато кажат, че не се чувстват добре и имат 

болки, които не изчезват, или че са хора с увреждания, е въпросът за 

тяхната диагноза: „Какво е това?“. Когато диагнозата липсва, 

необходимостта да се обяснява, че няма диагноза, често се превръща в 

бреме, води до неудобни и нежелани разговори, особено когато в тях се 

включват предложения за някакви случайни диагнози, които нямат 

нищо общо със симптомите, или предложения от рода на: „Намери си 

друг лекар“ или още по трудното за преживяване „хамстерът на сестрата 

на съседката на леля ми имаше този симптом и беше…“ (Being 

Undiagnosed 2021).  
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Струва си да напомня, че диагнозата легитимира в и пред обществото 

поемането от страна на индивида и навлизането в „социалната роля на 

болен“ (Толкът Парсънз). Диагнозата представлява своеобразен „входен 

билет“ (придаване на легитимност на определени права и задължения) за 

получаване на тези права и облекчения, за получаване на различни 

етикети, понякога дори стигми, за определени взаимоотношения с 

различни институции, най-вече здравни и социални и др. Нещо повече, 

диагнозата представлява „интерпретативен проект”, структурализиращ 

начините на преживяване на болестта и наративите на болните, който е 

условие sine qua non за създаване на желаните от болните реститутивни 

наративи за болестта, ориентирани към възможността за оздравяване 

(Whitehead 2006; Sim, Madden 2008; цитат по: Skrzypek 2013: 53). 

Ето някои неща, които е важно да се знаят за това, какво е да бъдеш човек 

със здравословни проблеми, но без диагноза.  

1. Когато резултатите от лабораторни тестове и други изследвания са 

добри или неубедителни, това не само че не е добра новина, а може да 

засили притесненията и паниката на болния човек. Когато резултатите от 

изследванията потвърждават хипотезната диагноза, колкото и страшна 

да е тя, това внася ред в хаоса, а при хронични заболявания, които не 

застрашават пряко живота, носи дори облекчение и активизация на 

вътрешните сили на човека за борба с болестта. Доказаната диагноза 

предполага евентуално лечение и, макар и слаба, надежда за излекуване.  

 

Липсата на диагноза предполага лечение „на сляпо“, което повишава 

риска от появата на допълнителн увреждания. 

 

2. Разбира се, че е трудно да се разбере как може да съществува, при 

съвременното равнище на медицината, непоставена диагноза поради 

това, че лекарите не могат да легитимират наличието на определената 

болест. Това не означава, че недиагностицираният човек преувеличава 

или лъже. Това не означава задължително, че той проявява признаци на 

„синдорма на барон Мюнхаузен“.  

 

Не е необходимо да се разбира защо и как нещо се случва, за да се окаже 

помощ и подкрепа на някого. 
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3. Преди човек да започне да раздава съвети, трябва да се замисли дали 

вероятно вече не са изпробвали или проучили всичко онова, което той е в 

състояние да предложи? 

Човекът без диагноза не е в това положение поради мързел и/или липса 

на знания. Или защото не е срещнал „гениалната способност на 

диагностик на поредния лаик“. 

4. Човек трябва да е доста глупав или безпардонен, за да си позволи да 

зададе въпроса: „Как така си/сте още жив?“. Това никога не е подходящ 

въпрос. Често човек не може да разбере, колко е трудно в такава ситуация 

да останеш на повърхността, да не полудееш. 

5. Когато човек е дефиниран като „медицинска загадка“ той не приема 

това като сполучлива шега или изтънчен комплимент. Дори само поради 

това, че никой не иска да се занимава с него, а „услугите и ресурсите за 

хора с такива сложни симптоми са много ограничени“ (Being Undiagnosed 

2021). 

6. Когато лекарите не могат да поставят диагноза, това съвсем не 

означава, че тежестта на симптомите намалява. Те могат да имат 

значително въздействие върху начина и качеството на живот на човека и 

въпреки това той да не бъде диагностициран. 

7. Никога не трябва да се казва на човек без диагноза „поне не е...“, макар 

и всеки един да го прави. Това може да обезсили преживяванията на 

недиагностицирания човек и да внушава, че добре познатите състояния, 

колкото и да са тежки, имат по-голямо влияние върху и значение за 

живота му, отколкото тези, които са неизвестни и/или са редки 

състояния. 

8. Колкото и интересна да е медицинската история на човека без 

диагноза, колкото и показателна или поучителна да изглежда, това не е 

нещо, за което може и трябва да се разговаря с приятели, роднини и 

съседи. Споделянето на симптомите и преживяванията на даден човек, 

който се е доверил, без неговото съгласие, не е и не може да бъде 

нормално, независимо колко интересна е историята му. 

9. Всеки човек трябва да разбере и да е подготвен за това, че другият 

човек може никога да не му бъде поставена диагноза или че това може да 

отнеме години. Подобни примери, например при ревматоидните или 

редките заболявания, са ежедневие. Има хора, които живеят 



 
4 

недиагностицирани през целия си живот. Така че е важно да се спре да се 

задава въпроса „Знаеш ли вече какво имаш?“. 

10. Въпреки че симптомите, болестта, страданията нямат име, човекът 

без диагноза има потребност и необходимост да получава помощ и 

подкрепа. Далеч по-полезно е, когато се разговаря с някой, който не е 

диагностициран, да се попита „Мога ли и ако да – как, да ти 

помогна/подкрепя?“. 

Липсата на диагноза винаги оказва значително влияние върху някои 

взаимоотношения на и с хората без диагноза, защото има хора които не 

вярват на историята на лицето, без тя да е била потвърдена от лекар с 

име, което те познават. Ако в крайна сметка човекът без диагноза все пак 

получи такава и иска да я сподели, той ще го направи. Когато това се 

случи, не приемайте изведнъж за чиста монета информацията. Това може 

да бъде медицинска грешка или някакъв друг проблем, защото са били 

необходими години и екипи от лекари, за да потвърдят това, което 

човекът е казвал през цялото време. Запазете обаче, съмненията за себе 

си, защото е възможно да се навреди по някакъв начин. 

Всеки човек, който има както диагностицирани, така и 

недиагностицирани увреждания, вероятно ще каже, че 

недиагностицираността води до съвсем нови, непознати и трудно 

преодолими затруднения, които най-често са свързани с легитимирането 

на ролята на болен и всички последици от това:  

(1) Всеки ден е борба, за да накараш хората да повярват, включително 

лекарите, приятелите и семейството;  

(2) Това е надежда, която често се срива, че резултатите от поредните 

изследвания ще се върнат и ще покажат нещо различно от „нормалното“, 

за да потвърдят това, през което човек преминава;  

(3) Това е необходимост да убеждаваш медицинските специалисти, че 

тези симптоми са реални, а не са плод на някакви психични и/или 

ментални проблеми, не са преувеличени;  

(4) Това е непрекъснато преодоляване на невъзможността да се попълнят 

формулярите, за да се получи необходимата подкрепа, защото във всички 

тях се иска диагноза;  

(5) Това е тежка битка с изолацията, тъй като много хора започват да се 

отказват от човека без диагноза или избират да не му вярват.  
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С диагноза или без диагноза, човекът със здравословни проблеми най-

добре познава тялото си и неговите преживявания са валидни и той 

има потребност от доверие и легитимизиране на неговото състояние. 

С диагноза или без диагноза, всеки човек заслужава грижа и лечение. 

 

*** 

В социология на медицината се приема, че подобно на субективната 

реалност, соматичната болест може да бъде интерпретирана по същия 

начин, защото се характеризира със специфичен начин на интерпретация 

на реалността, който се изразява чрез генерирането на нови значения на 

белязаната житейска ситуация на болния (Uramowska-Żyto 1989; цитат по 

Skrzypek 2013: 54). 

Особено важно е да се помни и непрекъснато да се изследва „проблемът 

за несигурността в сферата на медицинското лечение, който е показан 

като интегрален елемент на преживяването на болестта и лекарската 

практика“ (Davis 1991). 

Поставянето на диагнозата в значителна степен редуцира равнището на 

несигурност. Освен това, както вече споменах, отваря желаната от 

болните възможност за окончателно влизане в социалната роля на болен 

и ползването на приписаните й права и облекчения. Страданието на 

болния намира своята социална легитимност, дори се стига до 

овладяване на социалния конфликт и (парадоксално) до намаляване на 

стреса в болните (Stewart, Sullivan 1994: 24‒26; цитат по Skrzypek 2013: 

55). 

Нещата са далеч по-сложни и многообразни и тук не е мястото да бъдат 

анализирани и дебатирани. Ще завърша с един цитат на А. Клайнман: 

 

„По такъв начин, пациентите подреждат своето 
преживяване на болестта (това, което то означава за тях 
самите и близките им) като личен наратив. Наративът за 
болестта е история, разказана от пациента и преразказвана 
на близките му хора за това, за да се свържат отдалечени 
едно от друго събития с продължителния период на 
страдание. Линията на сюжета, основните метафори и 
риторичните средства, от които се изгражда наратива за 
болестта, са взети от културните и индивидуалните модели 
на организация на преживяванията по такъв начин, че те да 
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притежават значение, а също и за ефективно предаване на 
тези значения. Тези текстове-модели се формират и даже 
създават преживявания в продължение на дългото протичане 
на хроничното разстройство. Личният наратив не просто 
отразява преживяването на болестта, а по-скоро внася свой 
принос в преживяването на симптомите и болевите 
усещания“ (Kleinman 1988: 49) 

 

Потопени в биомедицинския модел на болестта, в дълга си да помагат и 

да лекуват своите пациенти, лекарите често остават в пълно неведение за 

всичко това, което бе казано по-горе.  

 

Преживяванията на лаика на болестта нямат значение за лекаря. Но 

без познаването им той трудно може да лекува ефикасно. 
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