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Най-вероятно всеки човек помни, кога и как за първи път са се появили 

първите симптоми на хроничната болест, която е окопирала живота му. 

Като казвам „кога“, нямам предвид точна дата и час. Но твърде малко 

хора могат да си спомнят кога инвазията на болестта е променила 

окончателно и изцяло живота им. Твърде малко имат представа какво 

точно я е предизвикало или как се е случила. Знаят обаче, че целият им 

живот се е преобърнал наопаки, в посока и начин, нежелан от тях. И 

тогава настъпва онзи безкрайно труден за всеки човек момент, когато се 

изправя пред една твърде мъглява, неясна, необяснима, несигурна 

перспектива. Перспективата наложена от болестта: да разбере как ще 

живее живота си отново, от този миг насетне? Ще може ли да го 

организира, но този път с много повече усилия и грижи? Ще може ли и 

как да преодолява болката? Ще съумее ли да запази работата си? Ще му 

стигнат ли парите за лечение? И още много важни и не толкова важни 

въпроси и проблеми, които до вчера са получавали отговор и решения 

сякаш от само себе си, а днес вече са сериозни, дори изглеждат като 

неразрешими проблеми. 

Животът с хронична(и) болест(и) е огромно предизвикателство и почти 

непреодолима трудност, особено когато човек е принуден да изпитва и да 

живее с хронична болка и да преживява многобройните и винаги 

мъчителни симптоми. Това е живот, принудително въведен от болестта в 

траектория на страданието (по Фриц Щютце), от която няма измъкване.  

Най-лошото е безкрайната работа – интерпретативна и физическа, която 

човек трябва да върши, за да живее „нормално“ – каквото и да означава 

това и доколкото е възможно. Когато човек има хронично заболяване 

това означава работа на пълен работен ден, 24 часа на ден, 7 дни в 

седмицата. И тази работа е насилствено натрапена, тя не е искана от 

никой, но и никой не може да я откаже. При хроничната болест няма 

избор. Тя се превръща в огромно натоварване в живота на човека. Всички 



нормални задачи досега, свързани с това просто човек да може да живее 

– като пазаруване на хранителни стоки, учене, общуване, готвене и 

поддържане на дома в ред, „истинската“ работа, интимните отношения и 

секса, се превръщат в една или друга степен в проблем. Не че тези 

нормални задачи са лесни, но те са далеч по-трудни за хората с хронични 

заболявания. 

Управление на заболяването – модерно наименование на мръсната 

скрита работа, свързана с хроничното заболяване. Тя се състоя в (1) 

многобройни посещения при лекар/и, (2) безкрайни изследвания, (3) 

научаването как човек да се справя с новите си енергийни нива и 

симптоми, (4) адаптиране на всяко едно малко нещо, за да стане 

жизнеспособно за дадения човек, (5) управление на вземането на 

лекарства и следене за поява на възможни странични ефекти, (6) 

справяне със застраховките, респективно със здравната каса, (7) 

уверяване, че всички лекари, които проследяват състоянието на 

конкретния човек са съгласни с плана му за лечение, (8) справяне със 

случайните влошавания на заболяването и (9) преписване на рецепти... 

Този списък може да бъде продължен едва ли не до безкрайност. 

Грижата за здравето и допълнителните потребности на хората с 

хронични заболявания, са сложна работа, която не се заплаща и им 

„струва“ много скъпо. 

Трудно е човек да си представи силата, времето и усилията, които изисква 

от и отнема на човека с хронично заболяване, всеки един ден живот с 

него. Хроничните заболявания са непредсказуеми. Не само това, 

съществува и несигурност, която идва с всеки нов ден. Нови 

предизвикателства. Удивително е колко добре успяват „хрониците“ да 

удържат всичко това. Понякога, накрая те „падат“ от изтощение, но 

никога не се отказват. Те просто нямат възможност да се откажат, защото 

тя не съществува, и винаги дават най-доброто от себе си и се справят 

отлично. 

Често по-добрите дни на хората с хронични болести са лошите дни на 

някой друг. Човекът с хронична болест се научава да се радва на малките 

неща и да вижда благодатта във всяка малка победа. Неговата ценностна 

система се променя из основи, неговата идентичност се променя до 

неузнаваемост.  



Всеки човек е различен; всеки се справя с хроничното заболяване по 

различен начин. Но нещото, което е общо за всички „хроници“, са 

огромните трудности и възможното силно влияние на хроничната болест 

върху психичното и физическото им здраве. Това е една от причината 

хронично болните да обичат „простичките“ радости. 

Всеки ден за човека с хронична болест е битка и тежка работа. Когато той 

моли за помощ – за тези хора това едно от най-трудните неща, дори само 

поради това, че по този начин те признават, че тялото им в този момент 

не може да направи нещо – това се случва най-често, защото нещо е 

станало още по-трудно, дори невъзможно.  

Да, хроничната болест е мръсна, скрита, продължаваща цял живот работа 

на пълен работен ден, както казах по-горе 24 часа, седем дни в седмицата, 

която никой никога не е искал и не иска. Животът на хроника е тежък и 

сложен и той често иска да няма тази работа. Но я има. Тя му е натрапена. 

И въпреки всичко тези хора продължават. Силни са, въпреки временните 

сривове и падове. Те винаги някак продължат. С надежда за нещо по-

добро. 
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