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КЛИМАТ И ХРОНИЧНА БОЛКА. ИЛИ ЗА 

ХАРВАРДСКИТЕ АБСУРДИ 

 

Често новините не са това, което изглеждат, че са! 

Б. Ивков 

 

Аз, а и много хора като мен, съм израснал с разбирането, че влошаването 

на времето и валежите засилват болката при хора с хронични 

ревматоидни заболявания. Същото важи и за мнозинството хора с 

хронични заболявания: за тях дъждът и болката са неразривно свързани. 

И това е разбиране и знание родено от личния опит на всеки един човек. 

Небето се заоблачава, а ставите започват „да въртят“. „Ще се развали 

времето“ – винаги казваше баба.  

Ето защо силно се изненадах, когато попаднах на материала на Е. Мигдъл 

на американската платформа „The Mighty” за хора с хронични 

заболявания и хронична болка. Материалът започва с учудващото (най-

меко казано) твърдение, че през декември 2017 г. на страниците на много 

реномираното британско медицинско списание The British Medical 

Journal (BMJ), са публикувани резултатите от проучване на Харвардския 

университет. Според това изследване не е открита връзка между дъжда 

и/или лошото време и нивото на болка. „Времето не причинява болки в 

ставите“, казва водещият автор Анупам Б. Джена пред „Ню Йорк Таймс“. 

„Дъждът, това е ясно, не оказва влияние върху болката“, изтъква заглавие 

на „Бостън глоуб“, посветено на същото изследване.  

Тази констатация противоречи не само на унаследеното и придобито с 

опита разбиране и знание, както и на твърденията на мнозина от 

общността на хората с хронична болка, особено през есента и началото на 

зимата. Е. Мигдъл пита: „Възможно ли е връзката между дъжда и болката 

да е просто мит?“ И моят отговор е: Не, не е възможно! 

Ако човек се вгледа внимателно в публикацията и проучването (данни, за 

което публикувам в края на този материал), ще види много сериозни 

недостатъци, както в неговите предположения за това как хората 

реагират на болката, така и в неговия цялостен дизайн. Става дума за 

предположения, които за съжаление разкриват една болезнена реалност: 
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много учени не разбират какво е това хронична болка и как 

човек я преживява и как живее с нея. 

В какво е проблемът? Той се състои в начина, по който изследователите 

са се опитали да проследят колко болка са изпитвали респондентите по 

време на и след дъждовните дни. Те са изследвали пациенти на Medicare с 

болки в ставите или гърба, причинени от хронични заболявания 

(ревматоиден артрит, спондилоза, нарушения на инвертебралните 

дискове и други), и – обърнете внимание, дали са си записвали 

срещи с общопрактикуващ интернист в дъждовните дни. 

„Проследено е също така дали тези хора са си уредили срещи в седмиците 

след интензивен дъжд и дали са говорили за болката на предварително 

насрочени срещи, които случайно са се паднали в дъждовен период“ 

(Migdol 2017). 

„Предположихме, че ако съществува истинска връзка между 

валежите и болките в ставите или гърба, пациентите може да са 

по-склонни да потърсят спешно помощ от интернистите си за 

тези състояния по време на дъждовни периоди или да споменат 

тези симптоми при посещение при интернист по време на 

предварително планирано амбулаторно посещение“, се казва в 

проучването. Това предположение, поне според мен, е ярка демонстрация 

на невежество по отношение на същността на хроничната болка и как тя 

се преживява от хората, които изпитват такава болка. Напомни ми за 

един мой материал: „Нашествие на невежеството в обществените науки. 

Провокирани размисли“ (Ивков 2020) 

Данните не показват връзка между посещенията при тези лекари и 

дъжда. И няма как да покажат подобна връзка. Дори само поради факта, 

че дъжда не е фактор, който пряко определя и влияие върху 

посещаемостта на определен вид лекари. А ако все пак има някаква пряка 

връзка то тя е в посока на разколебаване на подобни посещения. И за 

това има много причини, но те се коренят предимно в организацията на 

здравеопазването. 

Много хора с хронична болка, особено когато са понатрупали „стаж“ със 

справянето с нея, дори не си правят труда да посещават лекар, когато 

болката се засили. Те знаят, че хроничната болка е точно това – хронична 

и присъства в живота им непрекъснато и с различна сила. С други думи, 
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хората с хронична болка живеят с определено количество болка всеки 

ден, всеки миг от живота си и просто не могат да ходят на лекар всеки 

път, когато тя се засилва. Особено в опазарена здравеопазна система. 

„Малко хора имат времето, енергията или парите да ходят на лекар 

всеки път, когато болката се усили (к.м.-Б.И.)“ (Migdol 2017). Това става 

още по-невероятно, ако се вземе предвид колко е трудно да се запише час 

при лекар – лекарите винаги са с претоварен график. 

Достатъчен е дори скромен опит на живот с хронична болка, за да може 

човек да разбере, че посещението при лекар не означава непременно, че 

ще получи помощ за болката си. Няма хронична болка, която да се лекува 

лесно. И лекарите нямат всички отговори. Особено пък когато много 

лекари са притискани да ограничат изписването на опиоиди. Хората с 

хронична болка най-вероятно не вярват, че посещението при лекар по 

време на болкова криза ще помогне. Тогава какъв смисъл има да си 

записват час? 

С течение на времето и придобиването на опит да се живее с хронична 

болка, хората усвояват свои собствени техники, които им помагат да се 

справят с пристъпите на болката у дома. В арсенала на 

болкоуспокояващите техники могат да се открият горещи вани, 

загряващи възглавници, TENs апарати, лекарства и дори дребни неща 

като уютно настаняване в леглото или на дивана пред телевизора. 

Участниците в споменатото тук проучване е възможно да не са 

посещавали лекар, защото са знаели, че имат стратегии или инструменти, 

с които могат да се справят сами с болката. В крайна сметка болката и 

особено хроничната болка е част от живота, с която всеки човек трябва да 

се научат да се справя. 

Съществуват различни изследвания за влиянието на времето върху 

силата на болката. И те не са еднопосочни и с еднозначни отговори, 

макар да се наблюдават леки предимства за хипотезата, че времето 

оказва влияние на болката. Изследователи от британския проект, 

наречен „Облачно с шанс за болка“, помолили хора с хронична болка да 

въведат симптомите си в специално приложение и установили, че 

„отчетените нива на болка се повишават по време на дъждовни периоди“ 

(Migdol 2017). Днес е прието, че промените в барометричното налягане 

могат да повлияват нивата на хроничната болка (ниското налягане се 
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свързва с бури и с по-висока болка). Въпреки това, двойка австралийски 

проучвания измерват промените във времето като температура и 

влажност спрямо анкетите на пациентите за тяхната болка и не откриват 

връзка (пак там). 

Обективният подход изисква да се каже, че тази област на изследване се 

нуждае от по-нататъшно проучване и все още не може да бъде сведена до 

простото заключение „вярно“ или „грешно“. Най-вероятно това е много 

индивидуален въпрос – има хора, които се влияят от времето, а други – 

не. Тук е необходимо да се изучи влиянието на много фактори: вид на 

хроничното заболяване и локализация на хроничната болка, вързаст, 

продължителност на болестта, стадий на развитието й и много други. 

Но да се правят каквито и да било предположения за хроничната болка 

въз основа на това дали човек е посетил лекар, или не, е – най- меко 

казано – погрешно. 

Много хора с хронична болка изтъкват недостатъците на проучването в 

социалните медии. Ето и няколко мнения. 

 

ТОВА, ЧЕ В ДЪЖДОВНИТЕ ДНИ НЕ ХОДИМ ПОВЕЧЕ НА ЛЕКАР 

ЗАРАДИ БОЛКА, НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ НИ БОЛИ ПОВЕЧЕ. НЕ Е 

ЛЕСНО ДА СЕ ЗАПИШЕМ ЗА ПРЕГЛЕД В СЪЩИЯ ДЕН И ЧЕСТО 

ПРОСТО „ЖИВЕЕМ“ С БОЛКАТА СИ. НЕ МОЖЕМ ДА ХОДИМ НА 

ЛЕКАР ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО НИ БОЛИ - ТОВА Е АБСУРДНО И СКЪПО. 

*** 

Мисля, че всеки, който иска да проучи дали времето влияе на болката, 

трябва да се съсредоточи върху нивото на болката на пациентите и 

върху самите пациенти. Никога не се обръщам към лекаря си, когато 

времето влияе на болката ми. Няма смисъл - те не могат да направят 

нищо, а докато ги видя, времето ще е отминало. 

*** 

Не, това проучване не опровергава анекдота за дъжд и болки в 

ставите. (Кой се записва за преглед в същия ден при болки в ставите? 

Приемате я независимо от времето.) 

*** 

Уау! Толкова погрешно проучване! Изследвали са само интернисти. 

Кой отива при интернист за болка от дъжд?  
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Това, което е трябвало да проучат, е колко пациенти отменят срещи 

в дъждовни дни. 

*** 

1. Знам къде е дъждът и от коя посока идва на около 50 мили. Кожата 

ми изгаря по-силно и болката се усилва. Това е моята суперсила. 

2. Това проучване е с лош дизайн. Ние, лъжците, не ходим, когато 

времето е лошо. Ние не сме склонни да ходим никъде. Болката е твърде 

лоша. 

*** 

Един от показателите за това къде е сбъркало проучването на 

Харвард може да бъде този параграф, който се намира непосредствено 

преди частта „Резултати“: 

„Пациентите не са участвали в определянето на изследователския 

въпрос или мерките за резултатите, нито в разработването на 

плановете за планиране или изпълнение на проучването. От 

пациентите не е искано да дават съвети за тълкуване или записване 

на резултатите. Няма планове за разпространение на резултатите 

от изследването сред участниците в изследването или съответната 

общност от пациенти“. 

Изследователите трябва да включват пациентите при 

разработването на своите проучвания. Хроничната болка не е лесна 

за разбиране от външния поглед, защото здравите хора, които не 

изпитват болка, често са склонни да реагират на болката по 

различен начин. Човек без хронична болка може да си запише час при 

лекар, ако изпитва пристъп на болка по време на дъждовно време. Но 

хората с хронични заболявания, които се сблъскват с болката 

постоянно, може и да не го направят. Без да се консултират със 

самите пациенти, учените ще продължат да правят предположения, 

които не отразяват истинските преживявания на пациентите. 

В крайна сметка проучването на Харвард показва, че хората не се 

записват при лекар заради болка, провокирана от дъжд. В края на 

статията изследователите признават, че „все още може да 

съществува връзка“ и ще бъдат полезни по-големи и по-подробни данни. 

Надяваме се, че бъдещите изследвания ще включват начините, по 

които реалните пациенти действително взаимодействат с болката и 
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медицинската система. Учените не могат да очакват да отговорят 

на големите въпроси за болката, без да разберат какво е наистина да 

живееш с хронична болка. 
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