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КАКВО ИСКАМЕ ДА РАЗБЕРАТ ЛЕКАРИТЕ ЗА 

ХРОНИЧНИТЕ/РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ И ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ1 

 

Преведох това писмо, защото то дълбоко ме разтърси. Не толкова със 

съдържанието си. По всички повдигнати в него проблеми съм писал и то 

не веднъж, а и доста подробно. Разтърси ме със своята яснота, човечност 

и огромна болка от разочарованието от лекарите. Разочарование, което 

ние, българските „хроници“ и хората с редки болести, много често 

изпитваме – по-брутално и по-всеобхватно. Затова и го преведох. 

Особено ме впечатли понятието „медицинско потискане“ или 

„медицинско потисничество“. На английски звучи по-различно, но 

смисълът е точно този – потискане. Потискане на пациентите – хронично 

болни и хора с редки заболявания – от страна на лекарите. 

Мога да пиша още много, но спирам до тук. Всичко останало е казано в 

„писмото“. Дано повече хора го прочетат и най-вече да го разберат. 

Защото личният ми опит показва, че мнозинството пациенти и лекари не 

разбират и не осъзнават.  

Ще кажа следното за разликата между лекар и пациент, изпълняващи 

социалните роли на „експерти“. Лекарят е човек, който знае много (но 

не всичко) за много болести в областта, в която е специализирал. И 

не само. Пациентът знае всичко за собственото си заболяване. И за 

да може терапията да дава реални резултати, за да е възможно да има 

доверие между лекар и пациент, е необходимо и двамата да се отнасят с 

необходимото уважение към експертността на другия. Всяка 

грандомания, всяко пренебрежение и безразличие са пагубни. Пагубни са 

най-вече за здравето на хронично болния или човекът с рядко 

заболяване. Не толкова за лекарят. 

Четете, мислете и разбирайте, уважаеми лекари и пациенти. Ако можете, 

разбира се. 

 

 

                                                           
1 Преводът е направен по: Ambre, M. (2021) What I Wish Doctors Understood About 
Chronic Illness and Mental Health. https://themighty.com/topic/mental-health/letter-
doctors-chronic-illness-and-mental-
health?utm_medium=email&utm_campaign=Chronic%20Illness%20Newsletter%20-
%20September%2029,%202022%20US%20ONLY&utm_source=cordial 
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*** 

„Уважаеми лекари, 

Ние идваме при вас за помощ. Идваме при вас вече уплашени, 

разочаровани, разтревожени. Не се нуждаем от допълнителна негативна 

енергия. Не се нуждаем и от това да ни облъчвате с медицински средства. 

Това не е приемливо. По никакъв начин. Знаем, че като пациент с рядко 

заболяване или хронично болен пациент можем да бъдем сложни случаи. 

Ние вече знаем това. Не е нужно да ни се напомня. Много от нас се борят 

с това да бъдат чути. За съжаление твърде много от нас са били 

отхвърляни, омаловажавани, игнорирани. Твърде много от нас са били 

прегазени от тези, които би трябвало да помагат. 

Понятието „медицинско потискане“ (medical gaslighting)2 се използва 

за описание на лекари или практикуващи медицински специалисти, 

които обвиняват за болестта или симптомите пациента, възприемайки ги 

като психологически фактори, или напълно отричат болестта на болния, 

като например погрешно казват на пациентите, че не са болни. 

Медицинското потискане е широко разпространено в общността на 

хората с хронични заболявания/редки болести. Толкова много хора са го 

преживели. Странното е, че мнозина са преживели това в неврологията. 

Изглежда, че неврологията е единствената специалност, с която много от 

нас преживяват това. Толкова много хора ни казват, че това е в главите 

ни, ходят на консултации или просто търсят нещо, което да не е наред. 

Лесно ни отхвърлят. Това ни оставя разочаровани, объркани и гневни. 

Някои пациенти са развили посттравматично стресово разстройство от 

травмиращия опит в системата на здравеопазването. Изпитваме 

негативизъм, отхвърляне и неприемливо поведение от страна на 

лекарите до степен, в която сме развили посттравматично стресово 

разстройство. Това е изключително тревожно. Това ни кара да се 

отнасяме с недоверие към лекарите; някои дори ги избягват в 

продължение на години от страх, че това може да се повтори. 

                                                           
2 Понятието „medical gaslighting“ означава „медицинско газово осветяване“ и в 
метафоричен смисъл вероятно трябва да се разбира като недостатъчно „осветяване“ на 
реалните здравни проблеми и състояние на даден пациент. В контекста на даденото в 
текста обяснение на смисъла на понятието се разбира, че става дума за символно 
насилие или символно потискане на пациентите от страна на лекарите и затова 
предпочитам да преведа английския термин като потисничество. 
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Може би ще попитате какво наложи това „писмо“? Ами, бях насочена към 

невромускулен лекар. Посетих го преди около два месеца. На първата 

среща той беше страхотен. Каза, че има признаци на атаксия и 

множествена склероза (МС). Видях го отново на 9 август. Той направи 

пълна промяна на 180 градуса. Срещата ни беше по-малко от 10 минути, 

по-близо до пет. Той каза, че нямам МС, което е добре. Попитах дали 

диагнозата ми синдром на Елерс-Данлос (EDS) плюс мутацията на гена 

на колагена може да е причина за мускулната умора и други подобни. Той 

каза, че може би. Тогава... тогава той наистина ме разстрои. Каза: „Нека 

не търсим нищо друго, което да не е наред, ок?“ 

Не е най-лошото, което може да се каже, но все пак е ужасно. Очевидно е, 

че не искам допълнителни диагнози. Следващият му коментар и 

бележката в картата ми обаче наистина затвърдиха причината, поради 

която се боря с неврологията като цяло. Той заявява, че в някакъв 

момент, ако е необходима хирургическа намеса, трябва да се направи 

предварителна психологическа оценка. Никога не съм искала операция 

или изследване. Никога не съм се подлагала на операция, която не е била 

абсолютно необходима. 

Какво?! Защо? Защо неврологията винаги се връща към това? Наистина 

съм озадачена. Това е обидно и толкова неприемливо. Публикувах опита 

си в няколко групи за подкрепа. Беше зашеметяващо да чуя колко много 

хора имат подобен опит с неврологията. 

Като пациент с дисавтономия, неврологът е един от специалистите, които 

трябва да следят тази диагноза. Въпреки това много от тях не искат да го 

правят или се отнасят пренебрежително. Нашите симптоми са реални. 

Болката ни е истинска. Притесненията ни са реални. Не всичко е в 

главата ни. Не става дума само за психично здраве или депресия. Да, ние 

можем да развием депресия и тревожност. Нека обаче да погледнем на 

това субективно. Ние сме хронично болни. Ходим при лекари, за да ни 

помогнат. Отказват ни, отхвърлят ни, игнорират ни, казват ни да отидем 

на терапия. Как бихме могли да не развием тревожност или депресия? 

Може би и двете са реакция на това, което сме преживели? Може би и 

двете са реакция спрямо живота с променяща го из основи диагноза? 

Да, ще кажа, че има известна депресия. Да, има известна тревожност. 

Най-често обаче тя не е причината за симптомите ни. Някои вече 
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посещават консултации в практиката за психично здраве и грижа за себе 

си. Не всеки с хронично заболяване е депресиран. Не всеки с хронично 

заболяване има тревожност. Можете да сте хронично болни и да имате 

стабилно психично здраве. Това е възможно. Аз съм силен защитник на 

консултирането и грижата за себе си. Силен привърженик на 

обсъждането на психичното здраве в общността. 

Искаме помощ. Искаме да бъдем изслушани. Най-важното е, че искаме да 

бъдем чути. Искаме да се отнасят към нас с уважение, доброта и 

състрадание. Искаме да работим с нашия лекар като екип. Искаме да се 

доверим на нашите лекари. Искаме да работим заедно. Искаме открита 

комуникация. Ако не знаете как да ни помогнете, кажете това с уважение. 

Оставете гордостта си настрана и помислете за пациента, за нас. 

Моля, чуйте тази молба. Това не е просто молба от мен. Това е молба от 

общността на хората с редки болести и хронични заболявания. Нека 

работим заедно, за да постигнем промяна. Да работим заедно, за да 

усъвършенстваме и подобрим отношенията между пациент и лекар. 

Имам надежда, че можем да го направим заедно. 

С уважение, 

Всички ние“. 

Бележка и превод от английски език 

проф. дсн Божидар Ивков 


