
КОГАТО СЕКСЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА ОТ УДОВОЛСТВИЕ В БОЛКА 

И СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ 

 

 

Сексът! Една от най-удовлетворяващите човешки дейности. Особено, 

когато става дума за секс между партньори, чиято връзка е изградена 

върху любовта.  

Още Аристотел някъде е казал (цитирам по памет), че „В голото човешко 

тяло няма нищо срамно. Срамни са мислите ни за него“. Днес голотата на 

тялото е превърната в показност, в стока и много от красивите ценности, 

свързани с любовта и голото човешко тяло са опорочени или унищожени. 

Порнофилмите, еротиката, дори в качествените филми, цялата 

порнография в интернет, унищожават всичко „свещенно“ в секса. Той е 

сведен до търкане на епидермисите на две тела, а различни компютърни 

програми превръщат женските и мъжките тела в „изваяни“, създавайки 

фалшива реалност чрез премахването на онези малки „дефекти“ на 

тялото, които го правят наистина човешко. 

Какво се случва със секса между двама партньори, единият от които 

изпитва здравословни проблеми, пряко влияещи върху неговото 

сексуално поведение? Оказва се, че дори днес, когато човешкото тяло 

като източник на голота, вече не крие никакви тайни, има много хора, 

които изпитват определени проблеми, за които им е трудно да говорят. 

Тук ви представям превода на една малка статия в тази посока. Може би 

един ден ще напиша текст за това, какво да правим и как да правим секс, 

когато имаме такива проблеми? И какво изобщо разбираме, когато 

говорим за секс? А засега ето превода на статията. 

 

*** 

Ако вие или някой ваш познат имате ендометриоза, аденомиоза или 

дисфункция на тазовото дъно, може би познавате поне някои от 

симптомите, свързани с тези състояния: болки в таза, корема, гърба и 

краката, умора, проблеми с кървенето и безплодие. Може би знаете и за 

другите, по-малко обсъждани симптоми, ако сами сте ги изпитвали или 

сте чели за тях в интернет. 



Всяка жена е различна, но много от нас, които страдат от тези 

заболявания, се борят с мълчанието, особено когато става въпрос за секс. 

Да, стигнах дотам! Изрекох думата „С“! Ако попитате двойките за някои 

от най-добрите аспекти на брака, бих се обзаложила, че „сексът“ ще бъде 

близо до върха на списъка. В края на краищата, не е ли приятно да се 

занимаваш с този, когото обичаш? Или би трябвало да бъде. За много 

жени това не е нищо повече от далечен спомен, изгубена част от това, 

което са били. 

Заболяването и произтичащото от него мускулно напрежение в таза 

могат да направят ужасни неща с либидото и да откраднат всяко 

удоволствие, което се очаква да бъде изпитано. За много от нас това 

удоволствие се превръща в болка, което води до проблеми, както можете 

да си представите! Отначало може да се притесняваме да обсъждаме това 

със съпрузите или лекарите си. Можем да се придържаме към 

философията „да се усмихнем и да издържим“, но това може да доведе до 

емоционални сътресения и е несправедливо и за двамата съпрузи, защото 

комуникацията и честността трябва да са част от интимността. Някои 

може да се опитат да говорят за това, само за да получат по-малко от 

желаните отговори или липса на съпричастност.  

Много от нас са опитвали различни решения, включително 

физиотерапия на таза. Тя е не само инвазивна, но може да бъде и 

болезнена. Може да се надяваме, че това ще ни позволи отново да се 

наслаждаваме на секса или поне да участваме в него. За някои от нас 

времето, парите и надеждата са пропилени, когато нищо не се променя 

след месеци и месеци терапия. След известно време може да решим, че 

болката (която може да бъде като активно раждане и да продължи 

няколко дни след секс) не си заслужава. Така че се отказваме да опитваме 

и съпрузите ни, които не желаят да ни наранят, остават да живеят с жени, 

които могат да държат само ако не изпитват прекалено силна болка, за да 

бъдат дори докоснати. Животът продължава, а в него има разочарование 

и тревога за бъдещето на връзката и брака. 

Понякога надеждата и облекчението се намират в експертното изрязване 

или отстраняване на заболяването, последвано от физикална терапия на 

таза, но това е още едно предизвикателство за нас, които страдаме. Много 

лекари и застрахователни компании изглежда не признават 



необходимостта от квалифицирано хирургично лечение и терапия. 

Изглежда, че не ги интересува, ако не можете да седнете, да използвате 

тоалетната или да правите секс без силна болка. Но това е тема за друга 

статия. 

Колкото и да е разочароващо и за двамата съпрузи, важно е да помните, 

че вината не е ваша и че правите най-доброто, на което сте способни. 

Комуникацията с вашите лекари и други доставчици на здравни услуги е 

задължителна! Познавам няколко жени, които са имали успех с различни 

лечения. Питайте за варианти и си напишете домашното. Лекарите 

трябва да вземат предвид опустошителните последици от хроничната 

болка и значението на сексуалното общуване в една връзка. Те трябва да 

са готови да изслушват и да обсъждат възможностите с пациентите си, 

като осъзнават, че болката при секс не е нормална, нито трябва да се 

пренебрегва. Тя е признак за нещо нередно. 

По същия начин съпрузите трябва да бъдат търпеливи и състрадателни. 

Те трябва да дават любов и привързаност и да уверяват съпругите си, че 

са ценени. Би било чудесно, ако те могат да присъстват и на посещенията 

при лекаря, за да ги подкрепят. В края на краищата това ни засяга като 

двойки и да бъдеш подкрепящ съпруг в трудни моменти може да бъде 

предизвикателство, но също така може да направи връзката ви по-силна 

и устойчива в трудни моменти. 

Жени, ако се борите с този проблем и нямате такава подкрепа, потърсете 

я при други жени, които могат да ви разберат. В интернет има групи за 

подкрепа, в които има много жени, преминаващи през същите неща, и 

дори да не се реши проблемът, може да е утешително да знаете, че не сте 

сами и че има хора, които се грижат за вас. Аз съм една от тях. 
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