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„(...) in der Theorie zwar unmaglich,  
in der Praxis kommt es aber vor“  

 
(... на теория е невъзможно,  

но на практика се случва). 
Лудвиг Флек1  

 

 

 

 

„За първи път Мариса осъзна,  
че от гледна точка на пациента  

„малка“ хирургия не съществува“. 
Робин Кук2 

 

 

 

 

„Животът е единствен и красив,  
не се отказвай никога от него!  

Повярвай! Можеш всичко щом си жив.  
Повярвай в доброто споделено“. 

(Моника Маринова, председател 
на Сдружение на Тарловите пациенти  

в България – Лечение без граници 

 

 

 

 
                                                           

1 Fleck, L. (1927) O niektórych swoistych cechach myślenia lekarskiego. W: Arch Hist Fil 
Med; 6: 55-64. 
2
 Кук, Р. (1996) Признаци на живот. Издателство „Народна култура“, София, с. 9.  
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Въведение 

 

В социология на медицината за „баща“ на социологическите 

концепции за релациите лекар – пациент, се приема Толкът Парсънз, 

независимо от факта, че още през 1935 г. Лоурънс Хендерсън публикува 

своята работа „Лекар и пациент като социална система“3. За основа на 

своя модел Хендерсън взема анализа на обществото на В. Парето и 

аргументира тезата си, че пациентът оказва непосредствено влияние 

върху лекаря чрез своите емоции и изповядвани ценности4. 

Всеки от възникналите през следващите десетилетия модели на 

отношенията лекар-пациент е представял различни „теоретични 

ориентации и въвеждал все по-широк набор от променливи, които било 

необходимо да се вземат предвид, за да се разберат взаимните влияния и 

цялата сложност на тези отношения“5.  

Тук нямам задачата да представям тези модели и затова няма да ги 

разглеждам, но ще се спра съвсем накратко върху критиката на Елиът 

Фрайдсън на функционално-нормативния ролеви модел на Парсънз, 

защото тя е важна за последващите ми разсъждения. Според Фрайдсън 

моделът на Парсънз пренебрегва и не приема факта, че „конфликта в 

междуличностните отношения е неизбежен. Сътрудничество, взаимно 

допълване на ролите и психологическо интернализиране на социалните 

ценности и норми не могат да съществуват или да изпълняват своята 

роля в ситуация на различие на интереси. Конфликтът трябва да 

съществува, защото всяка страна иска да получи нещо една от друга. 

Интензивността му зависи от ситуационния контекст (например 

                                                           

3
 Henderson, L. (1987) Physician and Patient as a Social System. In J. D. Stoeckle (red.). 

Encounters between Patients and Doctors. The MIT Press, Cambridge, London 
4 Пак там. Виж също: Ostrowska, A. (2009) Modele relacji pacjent — lekarz. W: Socjologia 
medycyny: podejmowane problemy, kategorie analizy A. Ostrowska (red.), Wydawnictwo 
IFiS PAN, Warszawa, s. 236. 
5 Ostrowska, A. (2009) Modele relacji pacjent — lekarz…, с. 236. 
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различни форми на натиск при различни форми на лечение) и може да 

се прояви с различна интензивност“6. 

Комуникацията и отношенията лекар-пациент са различни в трите 

основни направления на съвременната медицина:  

(а) профилактика,  

(б) лечение и  

(в) рехабилитация.  

Социалните роли на лекар и пациент се определят – също по 

различен начин – и от трите основни сфери или раздела на 

здравеопазването:  

(а) отворено здравеопазване (напр. клиники за първична 

медицинска помощ, специализирани кабинети, семеен лекар),  

(б) болнични грижи (например клиники, болници, санаториуми) и  

(в) спешни грижи (бърза помощ, спешна медицинска помощ)7. 

Тези различия могат да се окажат също генератори на конфликт на 

интерпретациите. 

В сферата на здравеопазването и процеса на лечение обикновено в 

социални интеракции влизат няколко основни социални актьори: 

пациентът и неговите близки, лекарят, определена здравно-осигурителна 

институция (в България най-често това е НЗОК) и Министерство на 

здравето (в България Министерство на здравеопазването – политически 

аспект на социалните интеракции). На основата на моите наблюдения и 

анализи мога да диференцирам следните пет типа конфликти на 

интерпретациите: 

(1) между лекар и пациент, в т.ч. и неговите близки, 

(2) между лекар, пациент и осигурителна институция и/или 

министерство, 

                                                           

6 Пак там, с. 241-142. // Freidson, E. (1961) Patient’s Views of Medical Practice. Russel Sage 
Foundation, New York // Freidson, E. (1970) Professional Dominance. The Social Structure 
of Medical Care Atherton, New York. 
7 Gałuszka, M. (2012) Nowe zjawiska w relacji lekarz – pacjent w kontekście rozwoju 
internetu. W: Przegląd Socjologiczny, Vol. 61, (2), ss. 118-150, с. 120. 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/contributor/4b9c6b254f7fccdeea3b357e69bb7577
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.035a4042-8e88-3aa7-8e70-21b04e66fd27
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(3) между пациент и осигурителна институция, 

(4) между пациент и неговите близки,  

(5) между лекар и лекар. 

Изучаването на тези пет типа конфликти на интерпретациите е 

много важен научен въпрос, дори само поради това, че възникването на 

негативни последици от даден тип конфликти на интерпретациите почти 

винаги е за сметка на пациента.  

В настоящия анализ акцентът ще бъде поставен върху изследването 

на конфликта на интерпретациите от тип 1, макар и неминуемо да се 

засягат – в по-малка степен – и конфликтите от останалите четири типа. 

Това ще бъде направено на базата на вторичен анализ на данни от т.нар. 

биографични микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов, 

както и на основата на още три биографични наратива на млади жени с 

тази диагноза. 
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1. Няколко думи за основните парадигми в 

медицината и за парадигмалните източници на 

конфликти на интерпретациите. 

 

Известно е, че в историята на медицината се различават четири 

основни концепции или парадигми за болестта, развити от времето на 

Луи Пастьор насам:  

(1) бактериална – помага да се овладеят и победят много 

инфекциозни заболявания;  

(2) епидемиологична – намира приложение преди всичко в 

борбата с епидемиите;  

(3) клетъчна – оказва влияние върху търсенето на причините за 

хроничните и дегенеративните заболявания;  

(4) механистична (биомедицинска) или биомедицински, 

механистичен модел – тук болестта се разглежда като 

повреждаща някоя част на машината-организъм и се 

свързва с напредъка на хирургията и медицината като цяло8. 

Българският философ на медицината Ю. Васева-Дикова съвсем 

основателно поставя въпроса за това дали днес в медицината срещаме 

нова парадигма9, а именно: 

(5) медицина, основана/базирана на доказателства 

(МОД/МБД – evidence-based medicine (EBM). Най-общо казано 

МОД/EBM е форма на медицина, целта на която е да се оптимизира 

вземането на решения, които са основани на доказателства от научни 

изследвания. МОД/EBM класифицира доказателствата според тяхната 

сила, след като оцени валидността им и реалната им приложимост. Само 

най-силните от наличните доказателства (например от различни мета-

анализи, от систематични ревюта и/или от рандомизирани 

                                                           

8 Uramowska-Żyto, B. (1980) Medycyna jako wiedza i system działań. PAN, Warszawa, s. 
68. 
9 Васева-Дикова, Ю. (2022) Новата парадигма в медицината. Философия, бр. 2.  
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контролирани изследвания) могат да доведат до важни и значими 

препоръки в практиката. 

Всеки един тип конфликт на интерпретациите може да се породи от 

всяка една от посочените парадигми. Особено от последните две.  

Струва ми се особено важно да се подчертае, че първоначалната 

рамка, която определя модела на отношенията лекар – пациент, е 

„здравословното състояние на пациента, към което лекарят трябва да 

приспособи медицинските процедури и методите на комуникация“10. 

Едва ли за някой е тайна фактът, че съвременната медицина е оформена 

под влиянието на механистичната теория за природата на Декарт, което е 

довело до сегментирането на човешкото тяло на части, с които се 

занимават различни специалисти и специалности. „Лечението се 

провежда в рамките на тесни специализации, които се фокусират върху 

заболяването, а не върху пациента, третиран като цялостна личност“11. С 

други думи, забравена е или се забравя максимата на старите интернисти 

и философи на медицината – „Винаги боледува целият човек“.  

Специфичната теория за инфекциозните болести, създадена от Л. 

Пастьор, както и бактериалната парадигма, допринасят за по-

нататъшната и все по-динамично развиваща се технологизация и 

инструментализация на медицината. Според Галушка, позовавайки се на 

Шевчик, трансформациите на постпастьоровата медицина достигат 

своята кулминация в т.нар. болнична идеология, чиито основни 

допускания са директиви от рода на:  

● „излекуването на болестта е по-важно от грижата за хората; 

● осигуряването на здраве е функция на експертите;  

●смъртта е най-лошото нещо, което може да се случи на човек“12.  

                                                           

10 Gałuszka, M. (2012) Nowe zjawiska w relacji lekarz – pacjent w kontekście rozwoju 
internetu. W: Przegląd Socjologiczny, Vol. 61, (2), ss. 118-150, с. 120-121. 
11 Пак там, с. 121.  
12 Szewczyk, K. (1996) Lęk, nicość i respirator. Wzorce śmierci w nowożytnej cywilizacji 
Zachodu. W: M. Gałuszka, K. Szewczyk (red.) Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki 
kulturowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 29-30. Цитат по: Gałuszka, M., 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/contributor/4b9c6b254f7fccdeea3b357e69bb7577
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.035a4042-8e88-3aa7-8e70-21b04e66fd27
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/contributor/4b9c6b254f7fccdeea3b357e69bb7577
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Подобна „болнична идеология“ със сигурност е генератор на 

интерпретационни конфликти. 

Дълго време ,т.нар. научно-ориентирана медицина, се основава на 

етични кодекси, които препращат към традицията на Хипократ. Но в 

условията на разширяване на съвременните медицински технологии тази 

формула и традиция не изпълнява своите прагматични задачи, с други 

думи те вече не работят. Това също е източник на конфликт на 

интерпретациите, дори само поради факта, че технологизацията и в най-

ново време навлизането на изкуствен интелект, както и лечението чрез и 

с помощта на алгоритми, заличава в немалка степен същинската 

комуникация между лекаря и пациента. Основаната на доказателства 

медицина работи със средностатистически величини, а всеки човек, в 

ролята си на пациент, е индивидуална загадка. „Същността на 

медицината е нарушена до такава степен, че се чуват гласове, че 

Хипократ не би разпознал свои ученици в съвременните медици. И в 

същото време тази експлозия на медицинско познание, това 

феноменално развитие, е отваряне на перспективи в невъобразим досега 

мащаб“13. Тези, а и редица други процеси (например опазаряване на 

медицината и здравеопазването, въвеждане на консумативен модел, 

доминация на административните задължения на лекаря над 

медицинските му ангажименти по същество и др.), протичащи в 

медицината и здравеопазването, се превръщат в генератори на 

интерпретационни конфликти. 

Трябва да се отбележи, че успоредно със споменатите парадигми 

съществуват и други концепции и подходи, които засега едва ли могат да 

бъдат приети за парадигми, но все пак имат сериозно влияние в 

медицината. Става дума за:  

                                                                                                                                                                                     

(2012) Nowe zjawiska w relacji lekarz – pacjent w kontekście rozwoju internetu. W: Przegląd 
Socjologiczny, Vol. 61, (2), ss. 118-150, с. 121. 
13 Szczeklik, A. (2012) Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny. Wydawnictwo Znak, 
Kraków, s. 10. 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.035a4042-8e88-3aa7-8e70-21b04e66fd27
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.035a4042-8e88-3aa7-8e70-21b04e66fd27
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(a) персонализирана медицина – основана на генетични 

изследвания. Анджей Шчеклик много добре описва този вид медицина и 

ролята й на генератор на конфликт на интерпретациите: „Днес той (има 

предвид Хипократ б.м.-Б.И.) вероятно би се усмихнал, чувайки за 

„персонализирана“ медицина. Този архимодерен термин описва 

индивидуална терапия за индивидуална полза на болния, създадена на 

базата на генетично изследване. Той би се усмихнал, защото преди почти 

две хиляди и петстотин години той вече бил провъзгласил, че 

медицината е индивидуална, защото всеки индивид (болен човек) е 

отделна загадка и трябва да се лекува според собствената му природа“14,  

(б) медицина, ориентирана към пациента – сравнително нов 

подход и концепция в оказването на медицинска помощ. Терминът 

„пациенториентираност“ може да се дефинира като „иновационен подход 

за планиране, осъществяване и оценка на медико-санитарната помощ, 

която е основана върху взаимоизгодни, благоприятни партньорски 

отношения между доставчиците на медицински услуги, пациентите и 

техните семейства“15.  

В основата на тази концепция залягат резултатите от мащабно 

социологическо изследване, проведено през 1993 г. от Institute & Harvard 

Medical School. В хода на изследването учените стигнали до извода, че в 

основата на подхода лежат осем ключови принципа16: 

                                                           

14 Szczeklik, A. (2012) Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny. Wydawnictwo Znak, 
Kraków, s. 15. 
15 Жукова, А. Ю., А. Ю. Соколова (2017) Эффективная коммуникация «врач-пациент» 
как основа пациенториентированности. В: Медицинский дискурс. Вопросы теории и 
практики: материалы 5-й Международной научно-практической конференции. Тверь: 
Изд. Центр Твер. гос.мед. ун-та, сс. 89–94. 
16 Taber. J. M., B. Leyva, А. Persoskie (2015) Why do People Avoid Medical Care? A 
Qualitative Study Using National Data. In: J. Gen. Intern. Med. Vol. 30, № 3. pp. 290–297. 
Цитат по: Шахабов, И. В., Ю. Ю. Мельников, А. В. Смышляев (2020) Ключевые 
аспекты пациент-ориентированной модели управления медицинской организацией. В: 
Medical Sciences, № 3, pp. 34-38. 
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(1) Уважение на потребителските ценности, 

потребности и предпочитания17. С други думи, тук се акцентира 

върху правата на пациента в сферата на оказване на медицинска помощ. 

И макар на практика в много здравни заведения и мнозинството лекари 

все пак да уважават интересите на пациента, цялостната здравна 

политика е насочена срещу тези интереси, което е в основата на 

множество конфликти на интерпретациите от втори и трети тип. 

(2) Цялостност, логичност и приемственост на и в 

лечебно-диагностичния процес18. Тук пациентът е уязвимо звено. 

Сблъсъкът на публичната здравна политика, интересите на 

осигурителните фондове с реалните здравни потребности на всеки 

конкретен човек, създават много добра почва за възникване и развитие 

на конфликт на интерпретациите между лекари и пациенти. 

(3) Информираност на пациента за всички детайли на 

лечебно-диагностичния процес, за хода на медико-

социалната рехабилитация и т.н19. Важно е пациентът да има 

свободен достъп до цялата информация за своето здравословно състояние 

и видовете медицински интервенции. Ако перифразирам мисълта на 

Лудвиг Флек, която е мото на тази работа, трябва да кажа, че „На теория е 

възможно, на практика рядко се случва“.  

(4) Създаване на комфортни условия за пребиваване на 

пациента в процеса на оказване на медицинска помощ във 

всички медицински заведения20: амбулаторно-поликлинични, 

болнични и др. Тук едва ли е необходим някакъв коментар. 

(5) Осигуряване на емоционална подкрепа на пациента21. 

Тук е важно медицинският персонал да отчита наличието на поне такива 

                                                           

17 Шахабов, И. В., Ю. Ю. Мельников, А. В. Смышляев (2020) Ключевые аспекты 
пациент-ориентированной модели управления медицинской организацией. В: Medical 
Sciences, № 3, pp. 34-38, с. 35. 
18 Пак там, с. 35. 
19 Пак там, с. 35. 
20 Пак там, с. 35. 
21 Пак там, с. 35. 



14 
 

фактори, като безпокойство на пациента за неговото здравословно 

състояние, за ефективността на лечението и за изхода от заболяването. 

Пациентът може да се тревожи освен за живота си и за възможните 

негативни последици от болестта – инвалидизация, изпадане във 

финансова несъстоятелност, загуба на работа, проблеми в семейството. 

Липсата или недостатъчното внимание към тези аспекти на боледуването 

създават много добра почва за разгръщане на конфликт на 

интерпретациите на равнище disease и illness, за който ще стане дума по-

нататък. 

(6) Създаване на условия за общуване на пациента с 

неговото най-близко обкръжение22. Тук също едва ли са 

необходими някакви коментари, особено днес, в условията на Covid 

епидемията. 

(7) Осигуряване на непрекъснатост на лечебния процес, а 

също и оправдаване на очакванията в частта на неговите 

промени с времето23. За реализацията на този принцип е необходимо 

преди всичко предоставяне на подробна информация за лекарствените 

средства, за ограниченията, диетите и др. в достъпна за пациента форма. 

Това обаче е почти невъзможно да се случи в условията на прекалена 

административна обремененост на лекарите. 

(8) Осигуряване на достъпност на медицинската помощ 

за потенциалния пациент. Това означава: физическа достъпност до 

медицинското заведение, наличие на обществен транспорт, възможност 

за безпрепятствено записване за прием при лекар, възможност за избор 

на лекар, избор на начин на лечение24. Ясно е, че този принцип е базисен 

и изграждащ всички предходни принципи, за които стана дума. 

Третата концепция е свързана с т.нар. 

(в) координирана медицинска грижа. Една по-широка 

дефиниция казва, че КМГ е „мрежа от сътрудничещи помежду си 
                                                           

22 Пак там, с. 35. 
23 Пак там, с. 35. 
24 Пак там, с. 35. 
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доставчици на медицински услуги, създадена от мениджъри, поемащи 

финансова и организационна отговорност за осигуряване на достъп до 

сравнително широк спектър от медицински услуги, координиращи 

грижите за своите пациенти, осигуряващи непрекъснатост на лечението и 

вътрешен надзор върху неговото качество“25. 

Дори само това е достатъчно, за да разберем, че подобна медицинска 

грижа отсъства в България и че на практика – при сегашната система на 

здравеопазване – тя е почти невъзможна.  

(г) наративна медицина. Наративната медицина може да се 

дефинира като „медицина, практикувана с използване на наративни 

способности, за да помогне за разпознаването, усвояването, 

интерпретацията и преживяването на историята на [чужда] болест“26 или 

по-просто, като „медицинска практика, която знае какво да прави с 

историите на пациента“27. 

По същество наративната медицина се занимава с болестта в нейното 

illness измерение, за разлика от другите подходи, при които 

терапевтичния процес остава преди всичко в пространството на disease. 

Днес все по-често и все повече лекари и други медицински специалисти 

смятат, че „историята на заболяването е много по-широка история от 

тази, съдържаща се в досието на пациента. „Пациент в болницата“ е само 

въведение в историята. Тази „сага” има по-нататъшно развитие: как да се 

живее с болестта всеки ден“28. Лекарите, обучени да се занимават с 

болестта, разбирана като disease, най-често оставят тази част от историята 

на болния на други медицински (клинични психолози, психотерапевти) 

или социални работници, без да я вземат предвид в процеса на лечение. 

                                                           

25 Dyda, N. (2016) Skoordynowana opieka zdrowotna – czy warto? http://prawo-
medyczne.info/skoordynowana-opieka-zdrowotna-czy-warto 
26 Charon, R. (2006) Narrative medicine: honoring the stories of illness. Oxford. 
27 Charon, R. (2007) What to do with stories: the sciences of narrative medicine. In: Can. 
Fam. Phys., Vol. 53, pp, 1265–1267. Цитат по: Nowaczyk, M. J. M. (2014) Nasze życie jest 
opowieścią: czym jest medycyna narracyjna? W: Medycyna Praktyczna, № 10, ss. 125–128, 
s. 126. 
28 Nowaczyk, M. J. M. (2014) Nasze życie jest opowieścią: czym jest medycyna narracyjna? W: 
Medycyna Praktyczna, № 10, ss. 125–128, s. 126. 

http://prawo-medyczne.info/skoordynowana-opieka-zdrowotna-czy-warto
http://prawo-medyczne.info/skoordynowana-opieka-zdrowotna-czy-warto
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„Те смятат за своя територия кабинета, болницата и клиниката. 

Следователно те подсъзнателно не възприемат пациента като цяло, в 

контекста на живота извън болницата“29. За тях той си остава – в 

контекста на биомеханичната парадигма – повече биологична машина, 

която е възможно да бъде сегментирана и „поправяна“, т.е. лекувана, а не 

човек, който боледува като цяло. 

Този вид медицина е създадена преди повече от 15 години от д-р 

Рита Шарон в Колумбийския университет в Ню Йорк. Професор Рита 

Шарон е интернист, която прилага принципите й в ежедневната си 

медицинска работа. Наративната медицина е непозната в България. Тя не 

е заместител на съвременната парадигма в медицината – основаната на 

доказателства медицина (EBM), а я допълва. „Както познаването на 

актуални и надеждни научни данни е необходимо, но не и достатъчно 

условие за оптимална грижа за пациента30, така и уменията, свързани с 

наративната медицина, няма да заменят други елементи, определящи 

правилното медицинско лечение“31. 

Наративът, като вербално поле на среща на лекаря и пациента, 

съществува още от най-дълбока древност и от тази гл. т. наративната 

медицина не е нова. Нейната същност се състои от следните три 

елемента: „внимание, представяне и изграждане на връзки“32.  

Внимание. Наративната медицина е възможност лекарите да 

станат по-чувствителни за това, което се случва по време на срещата им с 

пациента, противно на обучението им да запазват емоционална 

неутралност. Би трябвало да очакваме, че лекарят ще иска да знае всичко 

за болестта, но не само. Всеки пациент очаква от лекаря да се 

заинтересува и от други негови проблеми: например какви потребности и 

                                                           

29 Пак там, с. 126. 
30 Gajewski P., R. Jaeschke, J. Brożek, red.: (2008) Filozofia EBM. W: Podstawy EBM czyli 
medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny. Medycyna 
Praktyczna, Kraków. 
31 Nowaczyk, M. J. M. (2014) Nasze życie jest opowieścią: czym jest medycyna narracyjna? W: 
Medycyna Praktyczna, № 10, ss. 125–128, s. 126. 
32 Пак там, с. 126. 
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желания има събеседникът му. Той трябва да „обърне внимание на 

думите, които пациентът използва, изреченията, фразеологичните 

връзки, паузите между думите и изреченията и езика на тялото“33. 

Неминуемо лекарят ще забележи външния вид и поведението на 

пациента. „Вниманието при срещата с пациента и слушането на неговата 

история е отправна точка за правилната грижа за другия човек“34.  

Когато описва погребалните церемонии в древен Египет и коментира 

съдържанието на папирусите, поставяни върху покойника, А. Шчеклик 

казва: „Това било чиста магия – система, основана върху 

всемогъществото на словото. Думите, за да действат, трябвало да бъдат 

произнесени…“35. Нещо подобно се случва при вербалната комуникация 

между лекар и пациент – „магия – система, основана върху 

всемогъществото на словото“, защото, както казва д-р Уилям Ослър „… 

ако слушаш пациента си, той ти разказва диагнозата си“36. Именно в 

умението да се слуша, да се чуват и да се разбират думите и емоциите на 

пациента, е скрито медицинското изкуство37. И наративната медицина 

помага много за неговото усъвършенстване.  

Представяне. След като е изслушал внимателно историята на 

пациента, наративната медицина изисква известни допълнителни 

действия от лекаря. Така той навлиза в етапа на представяне, който от 

своя страна може да има две форми:  

(а) ако става дума за клинична медицина, това са бележки в досието 

на пациента в болницата или клиниката, или записване на консултативно 

становище;  

(б) ако става дума за наративна медицина, това вече ще бъде 

немедицински запис на срещата, т.е. ще протече т. нар. рефлексивно 

                                                           

33 Пак там, с. 126. 
34 Пак там, с. 126.  
35 Szczeklik, A. (2012) Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny. Wydawnictwo „Znak”, 
Kraków. 
36 Групман, Дж. (2008) Как мислят лекарите. Издателство „Изток-Запад“, София, с. 
23. 
37 „Ето го изкуството на медицината, чувствителността към езика и емоцията, която 
създава превъзходния клиницист“. Групман (2008), цит. съч., с. 28. 
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писане. Резултатът от него ще може да се използва за вярно представяне 

на историята на пациента (на себе си и на другите) 38. 

Като записва по съвсем естествен начин същността и съдържанието 

на разговорите с пациента, без самият да използва медицинския жаргон, 

лекарят е много вероятно да открие качества в себе си, за които не си е 

давал сметка преди. И не само, така лекарят ще бъде много по-наясно с 

това, какъв човек е неговият пациент или, както е казвал още Хипократ, 

че „е по-добре да знаеш, какъв човек е болният, отколкото от какво 

боледува“39. 

Изграждането на връзки е третият елемент на наративната 

медицина. Професор Шарон говори за „взаимно разбирателство, по-

дълбоко и живо, за по-добър психически контакт и сближаване на целите 

за доброто на болния човек“40. Смята се, че когато лекарят успее да 

разбере същностните потребности на пациента, той е по-добре подготвен 

да действа от негово име, да работи за постигане на неговите цели, да 

представя неговите очаквания и желания, да подкрепя неговите „неща“ 

във взаимодействието му с други хора, особено с други лекари и 

медицински работници“41. 

Като изключим наративната медицина, която работи в много голяма 

степен с преживяванията на болестта от страна на пациента и създава 

мостове между него и лекаря, и тушира конфликтите на интерпретации, 

останалите парадигми и подходи по-скоро генерират, отколкото да 

тушират подобни конфликти. Става ясно, че още на парадигмално 

равнище са заложени конфликти на интерпретациите между различните 

социални актьори в процеса на здравеопазване. Големият въпрос е, как да 

се редуцират негативните последици от тези конфликти, които винаги и 

почти изцяло рефлектират в пациента и неговото здраве? 

                                                           

38 Nowaczyk, M. J. M. (2014) Nasze życie jest opowieścią: czym jest medycyna narracyjna? W: 
Medycyna Praktyczna, № 10, ss. 125–128, s. 126. 
39 Пак там, с. 125, 126. 
40 Charon, R. (2006) Narrative medicine: honoring the stories of illness. Oxford. 
41 Nowaczyk, M. J. M. (2014) Nasze życie jest opowieścią: czym jest medycyna narracyjna? W: 
Medycyna Praktyczna, № 10, ss. 125–128, s. 126-127. 
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2. За някои основни понятия в медицината и 

конфликтите на интерпретации, свързани с тях. 

 

През ХХ век, както е известно, изцяло се променя честотата на 

типовете заболявания – „днес хронично болните са правило, а болните с 

остри заболявания – изключение”, т.е. в общата лекарска практика 

„хронично болните представляват 70%”42. Независимо от пандемията, 

свързана с COVID – 19, тази ситуация се запазва. В този контекст 

доминацията на механистичната концепция за болестта в съвременната 

медицина, е най-малкото странна, защото тя е насочена предимно към 

острите заболявания. 

В разговорния английски език съществуват от дълго време и се 

използват три термина, описващи феномена болест:  

(а) болест (disease),  

(б) опита с или преживяване на болестта, чувство на 

дискомфорт (illness),  

(в) болен, боледуване (sickness)43.  

Същевременно те изразяват професионалната (медицинска), на 

лаика (пациентската) и социалната гледни точки или основните аспекти 

на феномена болест. Тази триада се появява в теоретичната медицина 

през 50-те години на миналия век, благодарение на трудовете на 

Парсънз44 и в някои от по-късните разсъждения на Андрю Туедъл45. И 

                                                           

42 Дернер, К. (2006) Хороший врач. Алетейя, Москва, с. 156. 
43 Twaddle, A. (1968) Influence and illness: definition and definers of illness behavior among 
older males in Providence. Brown University, Rhode Island. // Twaddle, A. (1994) Disease, 
illness and sickness revisited. [in:] Disease, illness and sickness: three central concepts in the 
theory of health. Twaddle A, Nordenfelt L (ed). Studies on Health and Society, Linköping, 
Vol. 18, pp. 1-18. // Hofmann, B. (2002) On the triad disease, illness and sickness. In: J Med 
Philos, Vol. 27 (6), pp. 651-673. // Sokołowska, M. (1986) Socjologia medycyny. PWZL, 
Warszawa. // Chomyszyn-Gajewska, M. (2004) Pojęcie stanu chorobowego oraz jego 
współczesna interpretacja w stomatologii. W: Zdr Publ, 114 (2), ss. 256-259. 
44 Parsons, T. (1964) The Social System. The Free Press of Glencoe, New York. 
45 Twaddle, A. (1968) Influence and illness: definition and definers of illness behavior among 
older males in Providence. Brown University, Rhode Island. // Twaddle, A. (1994) Disease, 
illness and sickness revisited. [in:] Disease, illness and sickness: three central concepts in the 
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въпреки че тази концепция е била критикувана и променяна 

многократно оттогава, тя се е утвърдила здраво в медицината, 

медицинската антропология и медицинската социология, както и във 

философията на медицината46. Едва обаче, Маршал Маринкър в работата 

си „Защо да правиш хората пациенти?“47 им придава точно значение. И 

така, когато във философията, социологията и антропологията на 

медицината се говори за липса на здраве (nonhealth), се имат предвид три 

измерения: 

(1) disease – „болестта“ представлява патологично състояние на 

организма, най-често от анатомичен и/или физиологичен характер, 

което подлежи на емпирично наблюдение и верификация. Като 

отклонение от биологичната норма – независимо как се променя с 

времето идеята и съдържанието на понятието „норма“, заболяването има 

обективен характер: може да се види, да се измери, да се проследи и да се 

изследва48. Важно е да се отбележи, че Туедъл49 също подчертава, че 

онтологичният статус на болестта се конституира от патологията на 

организма, която е независима от субективните преживявания на 

индивида и социалните дефиниции. Следователно този онтологичен 

статус е когнитивно измерим чрез обективни критерии. Като предмет на 

дейността на медицинския персонал, болестта се основава на факти и 

сама по себе си е факт50;  

                                                                                                                                                                                     

theory of health. Twaddle A, Nordenfelt L (ed). Studies on Health and Society, Linköping, 
Vol. 18, pp. 1-18. 
46 Domaradzki, J. (2014) Triada choroba, poczucie dyskomfortu i chorowanie i jej 
współczesna interpretacja. W: Hygeia Public Health, Vol. 49 (2), ss. 197-201 
47 Marinker, M. (1975) Why make people patients? In: J Med Ethics, Vol. 1 (2), pp. 81-84. 
48 Пак там.  
49 Twaddle, A. (1968) Influence and illness: definition and definers of illness behavior among 
older males in Providence. Brown University, Rhode Island. // Twaddle, A. (1994) Disease, 
illness and sickness revisited. [in:] Disease, illness and sickness: three central concepts in the 
theory of health. Twaddle A, Nordenfelt L (ed). Studies on Health and Society, Linköping, 
Vol. 18, pp. 1-18. Цитат по: Domaradzki, Jan (2014) Triada choroba, poczucie dyskomfortu i 
chorowanie i jej współczesna interpretacja. W: Hygeia Public Health, Vol. 49 (2), ss. 197-201 
50 Hofmann, B. (2002) On the triad disease, illness and sickness. In: J Med Philos, Vol. 27 (6), 
pp. 651-673. 
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(2) illness – „болестта“ или „чувството на дискомфорт, опита с 

болестта, преживяването й и живота с болест“ (illness), е субективно 

усещане за недобро здравно състояние, което редуцира възможностите на 

човека да функционира. Позовавайки се на Туедъл и на собствения ми 

опит и наблюдения, мога да твърдя, че болестта в това измерение 

включва субективни състояния, при които се усеща и/или чувства болка и 

слабост, втрисане, чувство, че човек настива, както и чувство за 

неадекватност на собственото тяло51. На практика, в онтологичен смисъл, 

това е субективно усещане и преживяване на някакъв физически или 

психически дискомфорт, а на епистемологично ниво се разпознава от 

самия индивид и индиректно от медицинския персонал. Като субективно 

и лично състояние то не изисква задължително медицинска диагноза, 

въпреки че може да бъде легитимирано от нея. Самият Маринкер52 

подчертава, че усещането за дискомфорт не изисква наличието на 

заболяване, въпреки че то може да го придружава.  

Това е лично преживяване, което е скрито от обществото и от лекаря, 

въпреки че може да бъде преживяно заедно на базата на емпатия53. Оттук 

и напрежението – конфликта на интерпретации – между пациента и 

лекаря, който може да постави под съмнение валидността на твърденията 

на пациента, когато те не се превръщат в клиничната картина на 

болестта. Ergo, за да придобие обществен статут, чувството на 

дискомфорт изисква ангажираност от страна на индивида, защото то 

започва реално да съществува едва, когато надхвърли интимния свят и 

опит на индивида и премине в сферата на интерсубективността и 

                                                           

51 Twaddle, A. (1968) Influence and illness: definition and definers of illness behavior among 
older males in Providence. Brown University, Rhode Island. // Twaddle, A. (1994) Disease, 
illness and sickness revisited. [in:] Disease, illness and sickness: three central concepts in the 
theory of health. Twaddle A, Nordenfelt L (ed). Studies on Health and Society, Linköping, 
Vol. 18, pp. 1-18. // Hofmann, B. (2002) On the triad disease, illness and sickness. In: J Med 
Philos, Vol. 27 (6), pp. 651-673 
52 Marinker, M. (1975) Why make people patients? In: J Med Ethics, Vol. 1 (2), pp. 81-84. 
53 Agich, G. J. (1983) Disease and value: a rejection of the valueneutrality thesis. In: Theor 
Med, Vol. 4 (1), pp. 27-41. Цитат по: Domaradzki, J. (2014) Triada choroba, poczucie 
dyskomfortu i chorowanie i jej współczesna interpretacja. W: Hygeia Public Health, Vol. 49 
(2), ss. 197-201 
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публичното общуване54. Проблемът тук обаче, както споменава 

Домарадцки, може да породи и да съществува в приспособяването на 

отделния случай към идеално типичните диагностични конструкции, 

създадени например от EBM. В крайна сметка различните социални 

категории за преживяване на болестите и опита с тях ги показват по 

различни начини, така че за разлика от болестта в биологичен смисъл, 

усещането за дискомфорт не може да бъде сведено до общ знаменател; 

(3) sickness – болестта като социологическо понятие, т.е. човекът в 

групата, здравното състояние и болестта като възприемане и отношение 

на другите към тях – социален аспект55. „Боледуването” (sickness) се 

свързва с поемането на определена социална роля – роля на болен, роля 

на човек с инвалидност, която се основава на убеждението, че обществото 

трябва да помогне на болния човек да постигне възможно най-доброто 

здравно състояние, като за целта го освобождава от типичните за 

индивида социални роли, задачи и задължения. Тук „боледуването“ е 

външно спрямо индивида, т.е. това е публичното измерение на болестта, 

статусът, придаден й от социалната среда, който статус разпознава човека 

като болен и му придава такава роля56. Според Туедъл това е процес и 

състояние на придаване на „социална идентичност“57 на индивида. 

„Следователно онтологията на болестта е разположена в обществото и 

епистемологично е достъпна чрез измерване на нивото на годност във 

връзка със социалните очаквания. Това, което ги легитимира, не е 

дефиницията на лекаря или личният опит на дадено лице, а 

предоставянето на такъв статут от съответните социални институции, 

                                                           

54 Hofmann, B. (2002) On the triad disease, illness and sickness. In: J Med Philos, Vol. 27 (6), 
pp. 651-673 
55

 Kleinman, A. (1988) The illness narratives. Suffering, healing, and the human condition. 
Basic Books, NY, р. 5. // Uramowska-Żyto, B. (2009) Socjologiczne koncepcje zdrowia i 
choroby. W: A. Ostrowska (red.) Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie 
analizy, s.67. 
56 Marinker, M. (1975) Why make people patients? In: J Med Ethics, Vol. 1 (2), pp. 81-84. 
57 Twaddle, A. (1968) Influence and illness: definition and definers of illness behavior among 
older males in Providence. Brown University, Rhode Island. // Hofmann, B. (2002) On the 
triad disease, illness and sickness. In: J Med Philos, Vol. 27 (6), pp. 651-673 
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например застраховател или предприятието, което ще освободи 

индивида от социалните му роли и ще му даде статут на болен човек“58.  

Струва ми се особено важно да се подчертае, че понятията от така 

представената триада, макар и да се проявяват изолирано, могат и са 

взаимозависими и взаимосвързани. Взаимовръзките в триадата болест, 

дискомфорт и боледуване са представени схематично от Туедъл (фигура 

1). 

 

Фиг. 1. Взаимосвързаност в областта на триадата болест, 
чувство за дискомфорт и боледуване според схемата на А. 

Туедъл 

 

 

Доминиращият биомедицински модел на болестта игнорира до 

голяма степен второто и третото измерение и приема за свой предмет 

болестта в смисъла на disease, т.е. онова обективно явление, което 

лекарите и изследователите могат да измерват с помощта на лабораторни 

тестове или други белези и симптоми. По думите на Б. Гуд, болестта 

(заболяването) не е същност, а обяснителен модел59. Името на болестта е 

                                                           

58 Domaradzki, J. (2014) Triada choroba, poczucie dyskomfortu i chorowanie i jej 
współczesna interpretacja. W: Hygeia Public Health, Vol. 49 (2), ss. 197-201 
59 Good, B. (1994) Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective. 
Cambridge University Press, London, рр. 52-53. 
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само единица от дадена класификация и осмисляне на това, защо хората 

боледуват. А лекарите „се занимават само с тези болести, за които има 

наименование и са готови да лекуват само в случаи, когато са наясно с 

какво си имат работа...”60.  

Биомедицинският, механистичен модел на болестта – разглеждан 

като основна парадигма в медицината, е причина за глухотата й към 

екзистенциалните и част от социалните измерения на болестта 

(разбирана като illness и sickness). Това от своя страна поражда 

множество проблеми не само в етически, но и в перформативен аспект, 

„защото в края на краищата се обръща в неефективност на терапията и в 

необратима хронификация на патологичния процес”61. Тук става дума за 

„конфликт на интерпретацията”, за несъгласуваността на системите за 

обозначаване, за „пренебрежението на екзистенциалните аспекти на 

опита с болестта”, в резултат на което се оформя „неблагоприятен 

емоционален фон на лечението”, незадоволително протичане на 

болестта, липса на контрол върху болката, „самочувствието и сроковете за 

оздравяване” на болния62. С други думи, между смислите и значенията, 

които обикновено пациентът придава на своите увреждания и тези 

„интерпретации, които му предлага лекарят в рамките на лечебната 

практика, често лежи огромна пропаст”63. 

                                                           

60 Михель, Д. В. (2012) Медицинская антропология: фокусируясь на здоровье и 
болезни. В: В. Лехциер (ред.) Общество ремиссии: на пути к наративоной медицине. 
Изд. „Самарский университет”, Самара, с. 38. 
61 Лехциер, В. Л. (2013) Субективните смисли на болестта: Основни методологически 
различия и подходи към изследването. Във: Философски алтернативи, № 3, с. 127. 
62 Пак там, с. 128. 
63 Strauss, A. (1963) The negotiated order. In: A Sociology of Medical Practice. Collier 
Macmillan, London. Класически пример за това е повестта на Лев Толстой „Смъртта на 
Иван Илич”. След нараняване Иван Илич получава силна и не преминаваща болка в 
хълбока и започва да се лекува. За него е важен „само един въпрос: дали положението 
му е опасно или не?”. За лекаря обаче този въпрос е неуместен, „трябвало само да се 
преценят вероятностите – плаващ бъбрек, хроничен катар и болест на сляпото черво. 
Не ставаше въпрос за живота на Иван Илич, спорът беше между плаващия бъбрек и 
сляпото му черво”. Толстой, Л. Н. (1956) Смъртта на Иван Илич. В: Повести и разкази 
1872-1886. Събрани съчинения, том 10. Издателство „Народна култура”, София, с. 339-
375. През цялото време Иван Илич се опитва да преведе „всички тия объркани, неясни 
думи” на свой език, за да разбере собствените си преживявания. Опитва да осмисли 
това, което се случва с него с термините на господстващата през XIX век „медицина на 



25 
 

Защо това е възможно? Какво представлява биомедицинския модел 

на болестта? В какво всъщност се изразява конфликтът на интерпретация 

и какви са последиците от него? 

 

 

 

2.1. Същност на биомедицинския модел на болестта 

Същността на биомедицинския модел на болестта е основана върху 

концепцията за тялото като физическа система, която може да бъде 

разрушена и се нуждае от лечение, за да бъде върната в работно 

състояние. Този модел задължително предполага търсене на помощ в 

рамките на конвенционалната медицина, независимо от наличието и на 

други системи за лечение, които могат да бъдат открити във всяко 

общество.  

Биомеханичният модел на болестта се състои от следните елементи 

или характеристики:  

1. Болестта е естествено състояние, обективна даденост;  

2.Болестта не съществува извън нейното наименование и е 

разположена на равнището на природната реалност (обективация на 

болестта);  

3. Болестта е съвкупност от отклонения от биологичните норми;  

4.Болестта като обективна даденост може да бъде позната, 

наименувана (Фуко), изчислена, изследвана;  

5. Човекът е организъм, физическа система, която може да бъде 

увредена, изследвана и „ремонтирана”/лекувана (механистичен подход);  

                                                                                                                                                                                     

страдащите органи” Фуко, М. (1994) Раждане на клиниката. УИ „Св. Климент 
Охридски“, София, с. 244, докато изведнъж не разбира, че въпроса „не е в сляпото 
черво или в бъбрека, а в живота и... в смъртта” ”. Толстой, Л. Н. (1956) Смъртта на Иван 
Илич. В: Повести и разкази 1872-1886. Събрани съчинения, том 10. Издателство 
„Народна култура”, София, с. 339-375., цитат по Лехциер, В. Л. (2013) Субективните 
смисли на болестта: Основни методологически различия и подходи към изследването. 
Във: Философски алтернативи, № 3, с. 127. 
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6. Човекът като физическа система е почти тотално фрагментиран на 

подсистеми, органи (компоненти), части от тези органи (елементи), 

клетки, гени (субелементи) и т.н.;  

7. Тялото като физическа система имплицитно предполага ясно 

разграничение между материално тяло и съзнание и екзистенциален свят 

на човека (декартов подход);  

8. Емоционалните или физическите отклонения с биологичен 

произход, които могат да бъдат констатирани, показват, че в системата 

има проблеми;  

9. Ако симптомите се запазват за дълго или се задълбочават, хората 

трябва да се обърнат за помощ към лекаря (роля на болния по Парсънз).  

Този модел отразява обективистките, натуралистични позиции, от 

които тръгва и на които стои лекарят в процеса на отношението му с 

пациента. Освен това, този модел е насочен към острите случаи и на 

практика е неприложим към хроничните заболявания. 

 

 

 

2.2. Преживяване и усещане на болестта от болния 

Болният или пациентът (става дума за хронично болния) е носител 

на съвършено различен свят. Това е светът на смислите и значенията, 

придавани от него на симптомите и болестта, на опита му да живее с тях, 

на ролята и мястото на симптомите и болестта в неговата биография и 

влиянието на траекториялните процеси64, върху нея.  

Това е светът на хроничната болест, в който съществува изоморфната 

структура на опита с болестта, на опита „аз не мога”, който идва като 

                                                           

64 Траекториялните процеси отразяват промените в състоянията на болния и неговото 
обкръжение в различните етапи на болестта му и по време на различните етапи на 
лечение. Те се случват в конкретно време и социално пространство. Този подход, по-
късно развит от Раймън и Шютце (Reiman, G., F, Schütce (1992) „Trajektoryja” jako 
podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezwładnych procesów 
społecznych. W: Kultura i Społeczeństwo, № 2, s. 89-109), е важна теоретична концепция, 
полезна за анализа на „страданието и хаотичните социални процеси”, присъщи за 
процеса на живот с болест. 
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ограничение на опита „аз мога”, „като манифестация на крайността на 

човека, насилствено разкриване на границите на неговите възможности. 

Тяхната поява има характера на принуда към действие и необратимост на 

обратната реакция”65. За разлика от острата болест, при която е валидна 

„парадигмата на лечебния случай”, т.е. тя е подчинена на идеала за 

„restitution ad integrum66”, при хроничната болест завръщането на 

организма към състоянието преди заболяването е невъзможно. Във 

връзка с това А. Франк въвежда понятието „общество на ремисията” 

(remission society), в което границите между здравето и болестта 

фактически са разрушени, а обичайното им дихотомно разбиране като 

норма и отклонение от нормата, е поставено под въпрос67. 

Illness – това е сферата на „субективните (или дори колективните, 

ако се има предвид семейството на болния, неговото обкръжение) 

реакции на появилите се „симптоми”, сферата на тяхната оценка, 

преживяванията, това е самият живот на болния в условия на нарушени 

функции и ограничаване на възможности”68. Болният е носител на свят, 

изпълнен с опита с болестта, опит, който включва живот в различни 

траектории и справянето с тях. Болестта, в смисъла на illness, предполага 

лични проблеми, свързани с личностно-социалното функциониране на 

хронично болния в обществото, със загуба на възможности, социален 

статус, лични ограничения, дори със застрашаващи живота му 

перспективи. И този свят болният описва на приетия в дадена култура 

език. 

Значимостта на придаваните смисли и значения, се разбира винаги 

вътре в някакви социални интеракции – между съпрузи, деца, роднини, 

                                                           

65 Лехциер, В. Л. (2013) Субективните смисли на болестта: Основни методологически 
различия и подходи към изследването. Във: Философски алтернативи, № 3, с. 130. 
66 restitution ad integrum (лат.) – връщане на организма към състоянието преди 
заболяването. 
67 Frank, A. (1997) Wounded storyteller: body, illness, and ethics. University of Chicago 
Press, Chicago, р.8. 
68 Лехциер, В. Л. (2013) Субективните смисли на болестта: Основни методологически 
различия и подходи към изследването. Във: Философски алтернативи, № 3, с. 130-
131. 
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колеги, приятели. Тези смисли и значения във всеки реален и конкретен 

социален контекст могат да имат позитивно или негативно влияние 

върху протичането на болестта. Този процес на разбиране, на осъзнаване 

остава скрит, неясен, неизследван за лекаря, защото „традиционната 

система на разпределение на приоритетите в сферата на медицинското 

образование и организацията на медицинските грижи, характеризираща 

се с материалистическа насоченост към биологичния механизъм на 

заболяването, изключва такъв вид анализ. Традиционната медицина 

отвлича вниманието на клиничните лекари, пациентите и членовете на 

техните семейства от разпознаването на неявните значения на болестта, 

което затруднява разпознаването на безпокоящите, но потенциално 

излечими неразположения в живота на болния...”. А това е сериозна 

грешка на съвременната медицина, защото обезоръжава лекаря и лишава 

от сили хронично болния69. 

В света на болния протичат и сериозни сътресения във 

възприемането и разбирането на субективното и обективното време. С 

други думи, настъпват промени в темпоралните ориентации70, които 

също могат да оказват негативно влияние71. 

 

 

 

2.3. Последици от конфликта на интерпретациите 

Как е възможно взаимното разбиране между лекаря и пациента при 

първа и последващи срещи при толкова различни позиции и роли в 

процеса на протичане на социалните интеракции между тях? Според А. 

                                                           

69 Kleinman, A. (1988) The illness narratives. Suffering, healing, and the human condition. 
Basic Books, NY, р. 9. Цитат по: Лехциер, В. Л. (2013) Субективните смисли на болестта: 
Основни методологически различия и подходи към изследването. Във: Философски 
алтернативи, № 3, с. 132. 
70 терминът е на полската изследователка Е. Тарковса – виж по-подробно Tarkowska, E. 
(1987) Czas w społeczeństwie. Problemy – Tradycje – Kierunki badań. Wrocław 
71 Ostrowska, A. (2008) Rozprawa z czasem w chorobie przewlekłej. W: W. Piątkowski, B. 
Płonka-Syroka (red.) Socjologia i antropologia medycyny w działaniu. Oficyna Wydawnicza 
Arboretum, Wrocław, s. 25. 
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Клайнмън то е възможно винаги, защото и лекарят, и болният, са 

„носители на колективния опит с болестта, местните културни установки 

по повод на „нормалните” и „ненормалните” патологични състояния, по 

повод на отношението към болестта и обичайните начини за 

изразяването й”72. За да приложи знанията си и да окаже помощ на 

болния, лекарят трябва да преведе езика на „illness” на езика на „disease”, 

т.е. „на езика на „патологията”, на теоретичното обосноваване на 

възникналите функционални нарушения”73. В процеса на този „превод” 

лекарите обаче често игнорират субективния свят на болния и това 

оказва негативно влияние върху лечебния процес. „Ако на болния след 

разговора с лекаря не му стане по-леко, то това не е лекар” – казва руския 

физиолог, невролог и психиатър Вл. Бехтерев. А болния се чувства зле 

след среща с лекар именно, когато е усетил – интуитивно или осъзнато, 

този конфликт на интерпретациите. Една от най-неприятните и най-

често срещани негови манифестации е безразличието от страна на 

лекаря към екзистенциалните проблеми, вълнуващи болния. Това 

безразличие може да породи отчуждение между лекаря и пациента, да 

предизвика недоверие в последния по отношение на професионалните 

възможности и способности на първия и да влоши цялостния фон на 

лечението.  

При хроничните заболявания животът на пациента е живот в 

интерпретация – всеки симптом, всяко влошаване се интерпретира и това 

е в посока на загуба на възможности, на загуба на собствената значимост. 

Според Клаймън, „както поведението на болния, така и задачата на 

лекаря са по-близо до хуманитарните науки, в които тълкуването е 

главния вид дейност”74. Всички хронично болни живеят в ситуация на 

                                                           

72 Лехциер, В. Л. (2013) Субективните смисли на болестта: Основни методологически 
различия и подходи към изследването. Във: Философски алтернативи, № 3, с. 131. // 
Kleinman, A. (1988) The illness narratives. Suffering, healing, and the human condition. 
Basic Books, NY 
73 Пак там, с. 131. 
74 Kleinman, A. (1988) The illness narratives. Suffering, healing, and the human condition. 
Basic Books, NY, р. 42. 
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постоянна заплаха от „предателство на тялото”, когато и най-малките 

изменения в състоянието могат да повлекат след себе си ужасни 

последици и затова те са обречени на перманентна интерпретация на 

своите състояния75. Демонстрацията на безразличие към тези 

интерпретативни процеси вреди, а не помага на болния. Защото цялата 

му дейност за създаване на модели, обясняващи болестта се пренебрегва, 

а с това се пренебрегват потенциалните възможности за нейното лечение. 

При контакта с пациента лекарят извежда от неговото описание и 

самоинтерпретация на симптомите определени смисли и значения за 

болестта. В този процес също се крият източници на конфликт на 

интерпретацията, за които обикновено не се говори. В процеса на 

„превод” на наратива на пациента на езика на disease лекарят е силно 

избирателен в своите решения. Всъщност това е „активно създаване на 

значения на болестта в диалог с пациента. Най-важното е, че 

клиницистите правят това като отчитат своите терапевтични, научни, 

професионални, финансови и лични интереси... Практикуващите лекари 

(както и изследователите) се нуждаят от разработване на свои собствени 

интерпретативни схеми, които подобно на пътни чанти са натъпкани с 

лични и културни предубеждения”76. Една от най-негативни последици 

от подобно предразсъдъчно и стереотипно интерпретиране, е 

негативното категоризиране на пациентите – „дрънкала” или „вашият 

обичайно предизвикващ раздразнение пациент”77. 

Най-важният негативен резултат от конфликта на интерпретациите 

в отношенията лекар-пациент е изграждането на такава атмосфера, при 

която дори добри подходи и методи за лечение не се възприемат от 

пациентите, а това в крайна сметка влошава лечебния процес, дори може 

да влоши здравословното състояние на болния. 

                                                           

75 Лехциер, В. Л. (2013) Субективните смисли на болестта: Основни методологически 
различия и подходи към изследването. Във: Философски алтернативи, № 3, с. 132. 
76 Пак там, с 133. 
77 Kleinman, A. (1988) The illness narratives. Suffering, healing, and the human condition. 
Basic Books, NY, р. 53. 
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Конфликтът на интерпретация е един от основните фактори, които 

са в основата на т.нар. ятрогенни грешки78 в процеса на комуникация.  

Твърде често се забравя, че дълги години превода от езика на 

„illness” на езика на „disease” притежава много от белезите на магията и 

ритуала – знанието за болестта е в ръцете на лекаря, то е недостъпно за 

пациента. Тялото, системите, органите и процесите в него, са обозначени 

с латински термини, рецептите също се изписват на латински, а това е 

осигурявало на лекарите полусекретен код, който е държал в неведение 

мнозинството пациенти и е затвърждавал властта им над тях. 

„Медицинските списания и текстове са били адресирани само към 

професионалистите. Медицинските конференции са били затворени. 

Лекарите са контролирали учебните планове и приема на студенти в 

медицинските училища и висшите учебни заведения”79. Днес пациентите 

имат широк достъп до медицински знания чрез Интернет. Те са в 

състояние да получат и осмислят много повече информация за своя 

проблем, отколкото е в състояние да усвои общопрактикуващия лекар 

или дори специалистът в дадена област поради липса на време. Така 

много пациенти се превръщат в „експерти” по отношение на своите 

болести именно благодарение на непрекъснатия процес на 

интерпретация и достъпа до медицински знания. С това нараства и 

значимостта на екзистенциалните измерения на болестта.  

„Глухотата” на медицината към тези измерения е продукт – освен на 

споменатия биомеханичен модел на болестта – и на новите актьори в 

                                                           

78 Става дума за: „1) Липса на информация за терапията; 2) Твърде обща информация; 
3) Неразбираема информация; 4) Информация, предизвикваща или провокираща 
страх; 5) Прекалена медикализация на езика за комуникация с пациента; 6) 
Неадекватно отношение на лекаря: а) емоционално преситено; б) проява на 
нетърпение спрямо пациента; в) осмиване на вярванията на пациента; г) егоцентрично 
отношение; д) грешни възгледи, съществуващи в професионалната среда; е) 
отношение на лекаря, предизвикващо агресивност в или прекалено подчинение на 
пациента...” и др. (Włoszczak-Szubzda, А.M. J. Jarosz (2012) Rola i znaczenie komunikacji 
w relacji lekarz – pacjent – rodzina. W: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 18, Nr 3, 
ss. 206-211, s.205. Виж също така Kliszcz, J. (2000) Psychologiczne aspekty jatropatogenii. 
W: J. Barański, E. Waszyñski, A. Steciwko (red-y) Komunikowanie się lekarza z pacjentem. 
Astrum; Wrocław, ss. 74-85. 
79 Тоффлер, Э. (2003) Метаморфозы власти. Издательство „ACT”, Москва, с. 28. 
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здравеопазването: осигурителните и застрахователните дружества (за 

България основно Националната здравноосигурителна каса), както и на 

властовите и корпоративните интереси на определени кръгове, облечени 

в правни норми.  

 

 

 

2.4. Нови източници на конфликт на интерпретацията 

Описаният по-горе „класически” конфликт на интерпретацията днес 

е маргинализиран в много голяма степен от т.нар. здравни реформи, 

правни норми и хроничен финансов недостиг в сферата на 

здравеопазването. 

Навлизането на осигурителните системи и дружества в сферата на 

медицината, т.е. изместването на здравето от парите като основен 

проблем в медицината, започва да доминира отношенията лекар-

пациент, като дори се намесва в процеса на лечение. Нещо още по-

страшно, осигурителните отношения доминират начините и 

продължителността на лечението, т.е. в отношенията лекар-пациент се 

намесват външни, чисто пазарни сили и механизми. Така лекарят освен 

езика на „disease” трябва да усвои и езика на икономическата 

ефективност и рационалност и да „вмести” своя личен интерес между тях. 

Това поражда нов източник на конфликт на интерпретациите. Вместо 

интерпретация на наратива на пациента, на първо място идва 

„финансовата” интерпретация, защитата на личния интерес, а не рядко и 

– в по-глобален мащаб – защита на корпоративни и властови интереси.  

Както е известно реформата в българското здравеопазване във 

всичките й аспекти, е изцяло продукт на лекарското съсловие и 

фармацевтичната индустрия. Стигна се до там, че – по думите на Б. Шоу 

– „Частната медицинска практика се управлява не от науката, а от 

търсенето и предлагането...”, а претенциите на писателя към нея, 

произтичат от „много близкото положение на частно практикуващия 
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лекар с това на конкуриращ се частен търговец”. Нормативната уредба на 

този въпрос роди още един парадокс. „По закон здравните заведения са 

търговски дружества, а лекарите – еднолични търговци”80. 

При такава ситуация – доминация на „патологизирани” пазарни 

отношения в здравеопазването, никак не е чудно, че здравната реформа 

изостави такива важни сектори, като селско здравеопазване, 

профилактика, училищно здравеопазване, диспансеризация и 

рехабилитация81 – мнозинството от тях представляващи „стълбове” в 

лечебния процес на хроничните болести.  

Същевременно в страната всяка здравна услуга се заплаща три пъти 

от гражданите:  

(1) на държавата чрез данъци,  

(2) на НЗОК чрез здравно-осигурителни вноски) и  

(3) на здравните заведения и/или персонал чрез регламентирани и 

(най-често) нерегламентирани плащания.  

Финансирането на здравната система от здравния бюджет се 

извършва на „остатъчен принцип”. Това дава основание на З. Тонева да 

направи извода, че в България здравеопазването е „силно 

недофинансирано, а финансовият дефицит в системата се прехвърля от 

държавата върху гражданите”. Именно това поражда и сериозни 

конфликти на интерпретациите, особено, когато става дума за лечение на 

хронично болни. 

При хроничните заболявания, както вече е известно, пациентът все 

повече се превръща от подвластен, подчинен на лекаря, пасивен 

социален актьор в отношенията лекар-пациент, в равноправен партньор. 

И пациентът изисква от лекаря нов подход към екзистенциалните си 

преживявания с болестта. Той има потребност и изисква сближаване и 

взаимно разбиране на интерпретациите с цел постигане на онзи договор 

                                                           

80 Тонева, З. (2009) Публично здраве. В: К. Петков (съст.) Европейска социална 
политика. Сравнителни социологически анализи. УИ „Паисий Хилендарски”, 
Пловдив, с. 309. 
81 Пак там, с. 306. 
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между тях, чрез който се определя вида, начина и в крайна сметка 

ефективността на лечението. Отказът от такова партньорство от страна на 

лекарите – най-често пораждано от натиска на осигурителната система, 

моделирано от пазарни и лични финансови интереси, до голяма степен 

влошават качеството на предлаганите здравни услуги и резултатите от 

лечението на хроничните заболявания. Така в сериозен проблем и 

източник на конфликти в отношенията лекар-пациент се превръщат 

социално-осигурителите отношения и политическата намеса в сферата на 

здравеопазването. Тази намеса тотално изключва екзистенциалните 

измерения на болестта и ги замества с палиативните измерения на 

икономическата ефективност и печалбата82, което всъщност нанася 

огромни щети на личността и обществото в дългосрочен план чрез 

преките и непреките загуби, резултат от неефективно лечение. Подобна 

„здравна” политика (или липсата на такава) обслужва интересите на 

политическите сили, фармацевтичните гиганти и част от здравните 

мениджъри, но не и интересите на практикуващите лекари и самите 

пациенти.  

  

                                                           

82 В своя роман „Процедурата”, П. Клемънт характеризира така тези процеси: „Усетих, 
че ме завладява гняв към всички... и новия свят на медицината... Това бе свят, в който 
решенията да се въздържат от покриване на разходите, за да достигнат максимална 
печалба, причиняваха болести и смърт, а пък законът ги подкрепяше” (с. 21-22). „... 
нямам нищо против здравеопазване, съобразено с разумни разходи. Против съм обаче 
разходите да са това, което определя развитието на здравеопазването” (Клемънт, П. 
(2005) Процедурата. ИК „Унискорп”, София, с. 250) 
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3. Конфликт на интерпретациите при рядката 

болест периневрални кисти на Тарлов 

 

Избрах да анализирам конфликта на интерпретации при рядкото 

заболяване периневрални кисти на Тарлов, защото:  

(1) при това заболяване тези конфликти са много ярко изразени,  

(2)последиците от пренебрегването на пациентското мнение са 

изключително тежки, 

(3) в тях се откриват интерпретационни конфликти на почти всички 

нива и между всички социални актьори в здравеопазването. 

 

 

 

3.1. Някои методологически и методически бележки 

Анализът на конфликта на интерпретации при това рядко 

заболяване е направен на основата на т. нар. биографични 

микронаративи, подробно описани в студията „Траектория на 

страданието и болката“83. Освен това тук е използван и социологическият 

метод case study – изследване на случай, на основата на биографичен 

разказ на млада жена84 с периневрални кисти на Тарлов. Включен е и 

много важен и интересен пост във фейсбук, публикуван по-малко от 

година след разпространяването на видеото с биографичния наратив на 

младата жена. Той е взет предвид в анализа не само поради факта, че е 

естествено продължение на разпространения в социалните мрежи разказ, 

но и защото съдържа много ярка и концентрирана оценка на негативните 

последици от конфликтите на интерпретациите, довели до 

                                                           

83 Ивков, Б. (2021) Траектории на страданието и болката. Биографични 
микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един 
социален експеримент. Дескриптивен анализ. Сдружение на тарловите пациенти в 
България – Лечение без граници, Проблемна група по философия и социология на 
медицината при БАН. 
84 Желева, М. (2021) Един невидим пациент с Кисти на Тарлов. 
https://www.youtube.com/watch?v=5SggE_A_DgU (достъп до ресурса 14.02.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=5SggE_A_DgU
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инвалидизация на една млада жена, до биографично разрушаване на 

целия й живот и до трайно включване в трудни за овладяване траектории 

на страданието и болката.  

В аналитичния текст е включена и втора публикация във Фейсбук, 

която по същество също представлява биографичен наратив. В него са 

описани мотивите на Стела за едно или друго нейно действие или 

поведение, което често остава неразбрано и се превръща също в източник 

на конфликт на интерпретациите. 

Накрая, изследвани са (чрез контент анализ) и 3 интервюта на 

председателката на сдружението на хората с кисти на Тарлов – г-жа 

Моника Маринова, защото в тях се открояват, както конфликтите на 

интерпретации, така и хаосът и безразличието на държавата в лицето на 

МЗ и НЗОК по отношение на хората, страдащи от рядко заболяване. 

Използването на споменатите методи не поражда никакви 

методически колизии, а тъкмо обратното – те взаимно се допълват.  

При анализа на емпиричния материал използвам и дългогодишния 

си опит (повече от 50 години), натрупван и осмислян при непрекъснатото 

скрито включено наблюдение на процесите в българското здравеопазване 

от началото на 70-те години (март 1971 г.) на ХХ век.  

 

 

 

3.2. Биографичният наратив на Милена Желева 

Днес е прието да се смята, че от редки болести страдат от 6% до 8% от 

човешката популация. Това означава, че около от 420 хил. до 560 хил. 

българи, са с редки заболявания. Така, както е и по цял свят, в България 

мнозинството от тях не са диагностицирани и не са видими за системата, 

наричана здравеопазване. Много от хората с редки заболявания, в т.ч. и 

хората с периневрални кисти на Тарлов, са осъдени на т.нар. 

„диагностична одисея“, която продължава с години, нерядко с 

десетилетия, а при някои хора така и не се стига до поставяне на точна 
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диагноза. Изследвания в САЩ показват, че „правилната диагноза на 

пациент с рядко заболяване се поставя едва от 8-мия специалист, при 

който отива пациентът, като до този момент той има“ поставени поне „2-3 

неправилни диагнози“85 и поне още толкова погрешни, често 

инвалидизиращи терапии. Това много ясно личи от биографичния 

наратив на Милена Желева, който ще бъде обект на анализ по-долу. 

На 6 март 2021 година Сдружението на Тарловите пациенти в 

България организира семинар, посветен на хората с редки заболявания. 

Един от участниците е млада жена – на 38 години, от Варна, с 

периневрални кисти на Тарлов, която разказва своята биография от мига, 

когато са се появили първите симптоми. Много интересно е 

представянето на Милена Желева, направено от Моника Маринова. То 

заслужава не само да бъде споменато, но и да се акцентира върху него: 

 

„Здравейте! Казвам се Моника Маринова и продължаваме 
със следваща тема: „Отблизо с един невидим пациент в 
България с рядкото заболяване: Периневрални кисти на 
Тарлов“. Ще чуете думите на един невидим пациент в 
България. В нашата мила Родина, ако страдаш от 
рядко заболяване, макар и признато в света, е 
равносилно на несъществуващо такова. Това е 
крайно време да се промени. 
Да, не познавате заболяването! 
Да, не го разбирате. 
Да, не можете да го диагностицирате. 
Да, не знаете как да го лекувате. 
Аз съм една от тях“. 

 

Първата характеристика, за която говори М. Маринова и която се 

открива при почти всеки човек с периневрална киста на Тарлов, е 

неговата „невидимост“ за здравеопазването, а и не само. Всъщност в 

                                                           

85 Jakubiak, L. (2022) Diagnostyka genetyczna najlepszym sposobem na rozpoznanie chorób 
rzadkich. W: Rynek Zdrowia z 23 lutego. 
https://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/diagnostyka-genetyczna-najlepszym-sposobem-na-
rozpoznanie-chorob-
rzadkich,229809,6.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ry
nekzdrowia.pl 
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думите на М. Маринова: „В нашата мила Родина, ако страдаш от рядко 

заболяване, макар и признато в света, е равносилно на несъществуващо 

такова“ могат да се открият поне:  

(1) оценка на цялото ни здравеопазване, която е крайно негативна,  

(2)индиректно обвинение към тази система, към публичните 

политики в сферата на здравеопазването, към МЗ и към всички политици 

и медицински лица, свързани по някакъв начин с вземаните решения в 

областта на редките болести, че на практика отказват здравни грижи 

на хората с периневрални кисти на Тарлов и ги лишават от правото на 

здраве и нормално (какъвто и смисъл да се влага в това понятие) качество 

на живот, свързано със здравето.  

Втората важна характеристика е „диагностичната одисея“, която 

преживяват хората с периневрални кисти на Тарлов. Тази одисея се 

превръща в лична траектория на страдание за всеки един човек с това 

рядко заболяване и неминуемо води до биографично разрушаване, 

защото заболяването не се познава и не се разбира. Възприемането на 

периневралните кисти като 100%86 безсимптомни е много тежък 

конфликт на интерпретации в сферата на disease, както и между disease и 

illness, сериозна лекарска грешка, който конфликт води до незнание и 

невъзможност за своевременно диагностициране. Да не говорим за 

липсващото знание, какво лечение да се приложи. За хората това 

означава погрешно лечение, инвалидизация и „кражба на живота им“. 

 

                                                           

86 В интерес на истината трябва да се отбележи, че все пак има, макар и изключително 
рядко, представители от медицинското съсловие, които са признавали, че тарловите 
кисти са основният проблем на дадения пациент. Тук един от задължителните 
елементи е, че кистата трябва да бъде огромна, за да получи това признание. Всъщност, 
такава позиция много отдавна е оборена в различни научни доклади и рецензии. Няма 
значение какъв размер има кистата, а къде се намира и дали прилага компресия на 
нервните корени. Така стигаме до друг основен проблем – огромното нежелание на 
лекарите да си „сверяват часовника“ с най-новото в постоянно и динамично 
развиващата се съвременна медицина. На тази „привилегия се радват“ само широко 
разпространените болести. (Виж напр.: Hulens, M., F. Bruyninckx, W. Dankaerts, G. 
Vansant, P. A. De Mulder (2016) Electromyographic Abnormalities Associated with 
Symptomatic Sacral Tarlov Cysts. In: PAIN Practice, Vol. 16, Iss. 5, pp. 81-88. 
https://doi.org/10.1111/papr.12441 

https://doi.org/10.1111/papr.12441
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*** 

Милена Желева разказва своята история , легнала на една страна, 

като през цялото време на филма (40 минути и 6 секунди) личи, че дори в 

това положение, тя изпитва болки и този разказ й коства много усилия.  

Биографичният разказ на младата жена може да се раздели на две 

основни части: (1) медицинска история и (2) история на социалните 

последици от неадекватните медицински интервенции. Първата прилича 

на „бърз“ прочит на специфичен Наръчник по патоанатомия и 

патофизиология, а втората на разказ за един унищожен живот. 

Когато е поканена от Моника Маринова да представи публично 

своята житейска „Одисея“, тя се съгласява веднага, а мотивите на 

поканата, които представя младата жена, са наситено описание на 

„диагностичната одисея“ на всеки човек с периневрални кисти на Тарлов: 

 

„Но я попитах, какъв е мотива й, защо точно мене е 
избрала да разкажа историята си. Тя ми отговори, че 
именно моят случай е най-показателен, през какво 
преминава един пациент с рядко заболяване, каквото е 
нашето. Колко години, средства и нерви отнема на 
всеки пациент, колко безумни лечения и операции 
се провеждат, докато се стигне до правилната 
диагноза.“ 

 

Достигането до точната диагноза, което продължава години и 

десетилетия, неадекватното и увреждащо лечение, често е равнозначно 

на тотална инвалидизация на човека. То е равнозначно и на финансов 

банкрут за семейството, на постоянен живот в условията на траектория на 

страданието, като всяка лекарска намеса засилва влиянието на онези 

фактори, които са неподвластни на волята на човека и които го държат 

здраво вплетен в лоното на тази траектория на страданието.  

Милена се представя кратко, ясно и без излишна биографична 

орнаментика: 
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„Казвам се Милена Желева, на 38 години от град Варна. 
Омъжена и майка на две прекрасни деца. И за съжаление 
съм една от невидимите пациенти с рядко заболяване в 
България“. 

 

В това кратко представяне е събрана в концентриран вид цялата 

екзистенция на младата жена, почти цялата й биография: съпруг, деца, 

семейство и… рядко заболяване, което е разрушило естествения ритъм не 

само на нейния живот, но и на семейството й.  

Процесът на биографично разрушаване, навлизането в траекторията 

на страданието и изправянето пред множество конфликти на 

интерпретациите се случва преди 12 години: 

 

„В началото на далечната 2010 година започнах да 
изпитвам странни болки и имах симптоми, необясними 
за лекарите. Всичко започна много хаотично. Започнах 
да изпитвам болки в зъбите и врата“. 

 

Оказва се, че пет от зъбите на Милена са с гранолом, което налага 

тяхното вадене от специалист. 

 

„Всичко това се случваше едновременно с болки, както 
казах във врата, главоболие и болки в лицето. Посещавах 
специалист „Уши, нос и гърло“ и зъболекар. В продължение 
на три месеца се наложи да изпия седем антибиотика, 
като лекуваха инфекцията от зъбите, хроничен 
тонзилит и фарингит“.  

 

Това са първите от множеството диагнози, за които съобщава 

Милена. В продължение на 4 години жената поддържа постоянна, 

невисока температура.  

 

„След тези антибиотици започнаха проблеми със 
стомаха и червата. От дете съм била винаги със запек, а 
и изведнъж преминах в другата крайност – с 
разстройство с кръв и слуз“. 
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Това е първият пример за клинична ятрогенеза87 при Милена, т.е. 

обусловеността на нейните здравни проблеми от медицинските 

вмешателства. Независимо от предписаните й лекарства и диетата, която 

спазва, проблемите не само, че не се решават, а се задълбочават. Започва 

да изпитва „остри, пулсиращи болки в ануса и навътре в дебелото черво“. 

Така попада в коремна хирургия. След ден й е направена операция с 

епидурална упойка, като й е оперирана „кървяща фисура88 на ануса и… 

сфинктера“. Операцията е успешна, но и тук се наблюдава клинична 

ятрогенеза, причинена от упойката. 

 

„След операцията, в продължение на две седмици, 
изпитвах трудност да вървя, защото краката ми 
станаха тежки, болезнени и изтръпнали. Започнаха 
болки в сакрума и тазобедрените стави“. 

 

Независимо, че силните болки изчезват, дни след операцията 

Милена прави висока температура, като изпитва болки по „хода на 

цялото дебело черво“. Отново прегледи и този път се появява киста на 

яйчника. Операцията минава успешно, но… проблемите не изчезват. 

 

„Аз продължих да си търпя болките в стомаха и червата 
и всички лекарства, които ми бяха предписали, просто не 
ми помагаха. Проблемите с ходенето по голяма нужда 
продължаваха, температурата, болките в таза и 
краката също, като вече започнаха да ме болят и всички 
стави и обхвана целия гръбнак.  
Ходих от кабинет на кабинет, препращаха ме по 
инфекционисти, ревматолози, гастроентеролози, 
невролози, изследвания всякакви, а полза нямаше 
никаква“. 

 

Милена разказва сякаш протоколно, но личи огромната болка – 

както физическа, така и духовна, която изпитва. По същество това, което 

                                                           

87 По-подробно за ятрогенезата виж: Illich, I. (1976) Limits to medicine. Medical Nemesis: 
The Expropriation of Health. Penguin Books, London. 
88 Фиcypата е незаздpавяваща цепнатина в аналната облаcт, която причинява болки и 
кръвотечение. 
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разказва, в една или друга степен, е причинено именно и от конфликт на 

интерпретациите: „изследвания всякакви, а полза нямаше никаква“. Ето 

как човек бива превръщан от една страна в медицинска енциклопедия с 

изпразнени от смисъл и съдържание диагнози и най-вече терапии, а от 

друга страна в социална тежест, в човек без значение за обществото, в 

„консуматор“ на ценно медицинско време и ресурси, но „проявяващ 

упорито нежелание за подобрение“.  

Разказът на Милена продължава все в този дух – кризи, приеми по 

спешност, диагнози, лечения и в крайна сметка нищо. Редят се описание 

на симптоми, прегледи, изследвания, операции, а състоянието й вместо 

да се подобрява, се влошава. Първата част от биографичния наратив на 

Милена прилича на четене на медицински Наръчник, както и на 

протоколно следване на клинична ятрогения, т.е. причиняване на вреди 

на пациента. По същество в разказа на жената ясно прозират лутането на 

лекарите в търсене на правилната диагноза – в не малка степен поради 

неприемане и непризнаване на факта, че една (макар и малка част) от 

периневралните кисти на Тарлов са симптоматични и от тук, не на 

последно място, конфликта на интерпретации в почти всички области, 

посочени в началото. 

Така се стига до месец февруари 2013 година, когато съпругът на 

Милена е опериран от дискова херния. При свиждане жената среща 

хирургът, направил операцията. Той й казва: 

 

„Виж мъжа си, колко е добре сега, а как дойде. Защо се 
мъчиш с тези болки? Виж едва ходиш. Без да ми казваш 
какво ти е, аз ти казвам, че имаш голяма дискова 
херния. Ела, ще направим ЯМР и ще те оперирам. 
Гарантирам ти, че после ще бягаш на стадиона“. 
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Поставянето на диагноза по патогномичен89 признак не е новост в 

медицината. Но не винаги, дори и диагнозата да е вярна, предлаганото 

лечение може да се окаже най-доброто. И точно това се случва при 

Милена. По времето преди операцията състоянието на жената е тежко и 

тя изпада в състояние да не може да изпълнява присъщите за нея 

основни социални роли – на майка, съпруга, домакиня, работеща жена. 

Личната й физическа болка „се стоварва“ – по един или друг начин, 

пряко или косвено, като последица – върху цялото семейство, като 

нарушава ежедневието и социалните отношения в него.  

След като отива при споменатия неврохирург и след ЯМР 

 

„… се доказа голяма, парамедианна, дясностранна дискова 
херния. Направиха ми операция на L5S1 в дясно“. 

 

Както става ясно по-късно, независимо от находките, под въпрос 

остава необходимостта от извършването на тази операция, защото по 

това време периневралните кисти на Тарлов са вече факт, но никой не ги 

забелязва и не им обръща внимание. Това може да бъде класически 

пример за конфликт на интерпретациите, както в рамките на disease – 

стереотипът, че тези кисти са асимптоматични и не причиняват 

здравословни проблеми, така и в отношенията, възникващи между 

лекаря и пациента, т.е. конфликт между disease и illness. Доказателство за 

този конфликт на интерпретациите е и влошеното състояние на Милена 

след операцията, както и продължаващата „слепота“ на лекарите за 

наличните кисти на Тарлов, което води до тежки последици за жената и 

нейната инвалидизация.  

 

„Няколко часа след операцията бях вече в коридора на 
разходка. Болката в крака беше незначителна. Започнах 
да се ядосвам на себе си. Как 15 месеца търпях като куче 

                                                           

89 Патогномоничен симптом или признак означава признак или симптом, който е 
много характерен за дадена болест. Наличието на определен патогномоничен признак 
означава, че заболяването, за което той е присъщ, е налице извън всякакво съмнение. 
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тези болки? На третия ден ме изписаха и се прибрах у 
дома щастлива, че адът, в който бях приключи. Само, ако 
знаех, какво ме очакваше няколко часа по-късно. През 
нощта се събудих от болка в крака, която постоянно се 
засилваше. Веднага обратно в болницата и хирургът ми 
изписа НСПВ и каза, че ще мине. Трябвало време“. 

 

Временното подобрение поставя жената в може би непозната досега 

илюзорна ситуация – живот без или с поносими болки, защото „адът, в 

който бях“ изобщо не е приключил, а тепърва предстои.  

Появява се нова погрешна диагноза – резултат именно от конфликта 

на интерпретациите, и ново погрешна терапия: НСПВ лекарства и време. 

Това задълбочава, а не решава проблемите на Милена. 

 

„Това време минаваше бавно и мъчително в продължение 
на месец и половина. Аз през това време периодично му 
звънях, ходих при него и му повтарях, че нещо не е както 
трябва. Прие ме отново в болницата и пак ЯМР, който 
показа рецидив на хернията – притискане на L5S1 и S2 
нервни коренчета в дясно. Отново операция. Този път 
освен хернията вече имало множество сраствания, 
които не били характерни толкова за кратко време да се 
образуват. Съмняваше се, че имам заболяване на 
съединителната тъкан и ме прати на консулт с 
ревматолог, който отхвърли тези подозрения. 
Възстановявах се след тази операция много бавно, но 
поне болките не бяха толкова силни. Положението беше 
по-поносимо“. 

 

Конфликтът на интерпретациите – разбирането на лекарите за 

проблемите на Милена (disease) и нейните преживявания и опит с 

болестта (illness) – сякаш се задълбочава. Болката на Милена вече се е 

превърнала в хронична физическа болка, която живее „свой собствен 

живот“90. И този живот е свързан с това, че „болката се засилва, тялото 

изостря чувствителността си, а и други части започват да болят. Сънят е 

                                                           

90 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 12.  
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нарушен, дните са непоносими. Тялото вече не е източник на 

удоволствие, а на болка. Човек се чувства обладан, преследван неотлъчно 

от невидим мъчител“. А този мъчител се е появил в живота на Милена 

благодарение на конфликта на интерпретациите и на нея не й остава 

нищо друго, освен да търпи собствената си болка91. Това търпение и 

страдание изпълва живота й, затваря социалните й светове и прави 

страданието още по-тежко и трудно за понасяне.  

След месец и половина следва повторна оперативна интервенция, 

която в контекста на наличието на периневрални кисти на Тарлов също е 

много съмнителна като необходимост.  

През 2015 г. Милена започва работа и работи до юни 2018 г., като 

болките ту се завръщат, ту отзвучават в някаква степен. След това 

започват нови сериозни проблеми с гръбначния стълб. Само с няколко 

изречения Милена дава адекватна характеристика на част от най-тежките 

недъзи на българското здравеопазване днес: 

 

Върнахме се в болницата, в която ми направиха първите 
две операции. Завеждащият неврохирург ме прати на 
ЯМР, нищо, че вече имах. 300 лева са си 300 лева. 
Отбеляза, че при първата операция е допусната грешка, 
като е трябвало още тогава да ми сложат „Кейдж“. 
Нагоре целият гръбнак се е размърдал и съм получила и 
други хернии. Вече бях на инвалидна количка. Трябваха ми 
8 400 лева за имплантите, защото трябваше да ми 
фиксират прешлените на L5S1. 

 

С други думи, провеждане на излишни изследвания за сметка на 

пациента, брутално високи разходи за здраве от джоба и лекарски 

грешки, родени в немалка степен от конфликт на интерпретациите, 

ефектите , от които водят до още по-високи разходи от джоба за здраве и 

до инвалидизация, както е в случая с Милена92, да не говорим за всички 

                                                           

91 Пак там, с. 94. 
92 Джоузеф Стиглиц представя данни за „унищожителната сила“ на разходите за здраве 
от джоба в САЩ. Той пише: „Хамелщайн и др. „консервативно“ оценяват, че „62,1% от 
всички обявени фалити през 2007 г. са медицински“, което означава, че е имало важни 
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останали отрицателни последици за здравето и живота на младата жена, 

а чрез нея и върху семейството й като цяло.  

От последния ЯМР Милена разбира, че има киста на Тарлов, на 

която никой не обръща внимание. Едва по-късно, след поредната 

операция Милена пита за кистата лекарка, посетила стаята й.  

 

„Тогава чак тя ми отговори: „Да, имаш киста на S3  
вдясно, но в България тези кисти не се оперират“. 
Попитах дали е възможно кистата да е причина за 
изтръпването в таза, което имам? Отговори ми с „да“ и 
да се радвам, че е само изтръпване и че е можело и по-
лошо да стане“. 

 

Най-после някаква адекватна реакция. Следват месеци живот с 

упорити и силни болки. Броят на кистите нараства – от една на три. 

Милена вече е изпаднала в ситуацията, за която пише френският 

философ Жан Амери – нейното тяло „е цялата й същност и цялата й 

съдба“93. 

Малко преди провеждане на първия конгрес на сдружението на 

хората с периневрални кисти на Тарлов, Милена се свърза с М. Маринова, 

председател на сдружението След дълъг разговор Милена вече е почти 

сигурна, че диагнозите и лечението й досега са били погрешни. 

 

„Предстоеше първия конгрес за това заболяване, който 
тя организираше в Стара Загора. Макар и трудно, 

                                                                                                                                                                                     

медицински фактори, които са допринесли за тези фалити. Нещо повече, „повечето 
медицински длъжници бяха добре образовани, притежаваха жилища и имаха работа, 
отговаряща на средната класа. ¾ имаха здравна застраховка. Използвайки идентични 
дефиниции, между 2001 и 2007 г. делът на фалитите, дължащи се на медицински 
проблеми, нараства до 49,6%... „медицинските разходи от джоба, са основната причина 
при приблизително 26% от личните фалити сред домакинствата с лични доходи“. Виж: 
Стиглиц, Дж. (2014) Цената на неравенството. Как днешното разделено общество 
застрашава бъдещето ни. Издателство „Изток-Запад“, София, с. 421.  
За брутално високите разходи от джоба за здраве на българските домакинства и за 
неравенствата в здравето по-подробно виж: Ивков, Б. и колек. (2017) Разходи за здраве 
от джоба и неравенства в здравето. ИК – УНСС, София. 
93 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 151. 
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пътувах до там и не съжалявам, защото се запознах с 
много хора, страдащи от периневрални кисти на Тарлов. 
Започнахме да си споделяме и аз осъзнах, че те нямат 
дискови хернии и операции като мен, но страдат от 
същите болежки и симптоми. Колкото повече четях в 
световни сайтове, медицински доклади и литература, 
толкова повече пъзелът ми се нареждаше. Симптомите, 
които имах от самото начало от 2010 година до този 
момент, се припокриваха едно към едно.  
Острата пареща болка, изтръпванията, сковаванията, 
главоболията, спешните позиви, за уриниране, болките в 
корема, проблемите с червата, залитането, 
световъртежите, атрофията на определени мускулни 
групи, това, че не можех да стоя седнала или права по-
дълго време – всичко си идваше на място“. 

 

Така Милена на практика и по същество сама си поставя правилната 

диагноза. Но проблемите съвсем не свършват с това.  

Ситуацията, в която изпада младата жена е абсурдна. След 

операциите в Турция, тя се чувства по-добре. Отстранени са дисковите 

хернии, подменена е старата стабилизация, „която буквално се е движела 

наляво-надясно“. 

 

„Гледах старите си импланти, сложени в чашка. И не 
можех да повярвам, че 8 години ще изплащам нещо, за 
което дадохме 8 400 лева и ще стои в тази чаша“. 

 

8-годишен банков кредит за нещо, което не само не й е подобрило 

здравословното състояние, но сега ще може да го наблюдава , поставено в 

чашка, като сюрреалистичен символ на лекарското безхаберие и 

пренебрежение към здравето на един човек в стремежа да се реализират 

печалби94. Това напомня едно изказване на доц. Здравка Тонева – 

                                                           

94 В публичното пространство се носят – истинни или митологизирани – слухове, които 
съм чувал от не един пациент и по-рядко от лекари, че цената на подобни медицински 
продукти (импланти, тазобедрени стави и др.) се формира веднъж от фирмата, която 
ги предлага на пазара и втори път върху пазарната цена се налага същата сума, която е 
за хирурга, който използва медицинския продукт. Няма никакво значение, какво 
коства това на пациента. В никакъв случай не твърдя, че случая на Милена е такъв, а 
само че се говори, че подобна практика съществува. 
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български социолог на медицината, която още преди началото на 

каквито и да било промени в българското здравеопазване беше заявила, 

че: „Ако парите застанат между лекаря и пациента, забравете за 

здравеопазване“. Тази ситуация поставя и редица други въпроси, 

например: За какво се заплащат здравни осигуровки, след като много 

често, при възникнала необходимост, човек е принуден да прави разходи 

от джоба за здраве? Българското законодателство позволява ли лекар да 

носи отговорност за некачествена или небрежна работа, довела до 

влошаване на здравословното състояние на пациента му? 

След поредната операция Милена се възстановява, болките са 

поносими, но само под влияние на изписаните й лекарства. Но когато те 

свършват, оплакванията й бързо стават като тези преди операцията. Едва 

три месеца след операцията, при контролен ЯМР, се виждат 4 кисти на 

Тарлов. 

 

„И не само се видяха, но и бяха измерени като размери. 
Оказа се, че на S2 в дясно също имам киста и тя е най-
голямата от всички. 

 

Съвсем резонно Милена започва да си задава въпроси, на които нито 

има, нито ще получи отговор: 

 

Интересно как при толкова ЯМР, които правих, я бяха 
пропуснали? Как при толкова операции, правени от 
различни хирурзи, един от тях не ги спомена тези кисти? 
Чудеха се защо нервите ми били подути. Невролозите се 
чудеха защо ЕМГ показва увреда на тези нерви. 
Рентгенолозите не ги описваха с точното им 
наименование. Пропускаха ги, а когато видяха по-
ранните кисти, дори не си направиха труда да ги 
оразмерят.  
Така вече имах резонанс с 4-и кисти и по план се 
срещнахме с турския неврохирург. Каза, че операцията 
ми е успешна и всичко с имплантите ми е наред, но не се 
съгласи, че оплакванията ми се дължат на кистите“. 
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Тук по същество има много тежък конфликт на интерпретациите, 

най-напред в рамките на disease, а след това между сферите на disease и 

illness. Последиците от този конфликт на интерпретациите, са сериозните 

увреждания, които получава Милена в резултат на медицинските 

интервенции – класическа ятрогения по И. Илич95. 

В началото на втората половина на биографичния наратив на 

Милена се появяват първите сериозни социално-психологически, 

икономически и дори политически – по отношение на здравната 

политика в страната – рефлексии и обвинения. Обвинения най-вече към 

лекарите и системата на здравеопазването. Нещо повече, индиректно в 

биографичния наратив на младата жена се прокрадват и въпроси към 

системата на медицинското образование, защото поне в случая, то 

продуцира познавателни стереотипи (кистите на Тарлов са 

асимптоматични) – и то погрешни, които вредят на пациентите: 

 

„защо масово се неглижира от всички медицински лица 
това рядко заболяване – периневрални кисти на Тарлов? 
Защо го отричат и не вярват, че води до такава 
симптоматика? (…) Колкото и да е рядко, винаги трябва 
да се има предвид, че това може да е вероятна диагноза. 
Другото, което трябва да научат, е, че то води до 
тежка прогресия и инвалидност. (…)“. 

 

„Колкото и да е рядко, винаги трябва да се има предвид, че това 

може да е вероятна диагноза“ е друг начин да изкажеш смисъла на 

мотото на тази книга. Неумението, нежеланието да се приеме едно по-

разкрепостено мислене и становище, е признак за незнание, високомерие 

и некомпетентност. „Другото, което трябва да научат, е, че то води до 

тежка прогресия и инвалидност“ – по същество това е свидетелство за 

пълно неглижиране и потъпкване на основният принцип на 

                                                           

95 Illich, I. (1976) Limits to medicine. Medical Nemesis: The Expropriation of Health. 
Penguin Books, London 
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Хипократовата клетва „Не вреди“. Поведение, одобрявано от здравната 

каса и от публичните политики в здравеопазването:  

 

„Не разбирам защо в България не искат и да чуят за 
заболяването? Защо трябва да има толкова много хора 
погрешно диагностицирани и лекувани? В силно увредено 
физическо състояние, изпаднали в тежки депресии и с 
мисли за самоубийства. Защо трябва да бъдат 
неспособни да работят? Каква полза има държавата от 
болни хора закотвени в домовете си с години и пазещи 
леглата си? Защо трябва да бъдем отритнати от 
лекарите, които не искат да признаят това заболяване 
като рядко? И не само, че не го разбират, а и ни се 
подиграват. Защо сме отхвърлени от системата и 
нямаме право на лечение и полагащите ни се грижи? 
Защо не можем да се явим за освидетелстване на ТЕЛК с 
тази диагноза, когато тя е призната в много държави 
като инвалидизиращо заболяване? Мислите ли, че човек 
неработещ от години, може да си плаща безумните 
лекарски прегледи от порядъка на 80 до 100 лева при 
специалист? Ние трябва да купуваме лекарства, да 
плащаме изследвания, рехабилитации, а какво остава за 
други разходи“. 

 

Всъщност „системата“ отнема достъпа до адекватно лечение на 

хората с периневрални кисти на Тарлов – „Защо сме отхвърлени от 

системата и нямаме право на лечение и полагащите ни се грижи?“ 

Това е директен и брутално откровен въпрос, който разкрива медико-

социалната ситуация, в която са поставени хората със 

симптоматични периневрални кисти на Тарлов. Да не говорим за 

липсващите финансови възможности за частно лечение, за липсващата 

НЗОК, независимо, че прибира здравните осигуровки на хората, колкото 

и нищожни да са те.  

 

„Затворени между 4 стени, на легло с безумни болки, да 
ви обслужват денонощно, а пък аз ще ви разкарвам по 
институции и ще ви карам да чакате с часове по опашки. 
Ще ви накарам да ми се молите да ви повярвам, че 
наистина ви боли и ще ви казвам как си въобразявате, че 
ви боли. Само за месец ако можехме да си разменим 
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ролите, тогава щяхте да се замислите, какво ни 
причинявате“. 

 

Макар и емоционално, това изказване на Милена представя една 

голяма част от истината за съвременното българско здравеопазване, 

концентрирана в няколко думи – безумна бюрокрация, често отношение 

към човека-пациент като към натрапник, а не като най-висша ценност, 

нерядко проява на откровен социален садизъм и безразличие към 

страданието на пациентите.  

Годините, преживени с болки, страдание и постепенно ограничаване 

на възможностите, изучаването на реакциите на собственото тяло спрямо 

всяка медицинска интервенция, лутанията – най-често наложени й от 

самата система – в „коридорите“ на здравеопазването, са превърнали 

младата жена в безспорен експерт за собственото й здраве. И тя много 

добре осъзнава факта, че бидейки такъв експерт, тя не се превръща в 

лекар, но с времето е придобила правото да се произнася за качеството на 

лечението, което е получила и благодарение на което се е превърнала в 

човек с тежка инвалидност. Придобила е дори правото да поучава 

дипломираните специалисти, когато става дума за нейната хронична 

болест, за нейното тяло, за предлаганото й и прилагано лечение.  

 

„Ако не знаете нищо за заболяването и не го разбирате, 
вместо да търсите друга причина за оплакванията, 
която с години не можете да откриете, видно, и се 
чудите, какъв още проблем да си измислите и да си 
правите експерименти, ами вземете и се образовайте. Аз 
не съм лекар, но знам, че тези кистички не се лекуват с 
ядене на моркови и с вдигане на краката на високо. Мисля 
си, че сте дали клетва, че няма да навредите на 
пациентите си. А с това, че не признавате заболяване, 
което е известно на лекарите по света, че води до 
инвалидизация, не ни ли навреждате, като ни бавите с 
правилната диагностика? Нима не знаете, че 
компресирането на нервите за дълъг период е пагубно за 
тези нерви? Колко години още ще ни мотаете, като ни 
препращате тук и там от кабинет на кабинет? Колко 
още бисери ще ръсите просто,, защото не можете да 
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склоните глава и да признаете пред себе си, че това е 
заболяване с много неизвестни за вас симптоми и 
усложнения. Мисля, че няма как вие специалистите и 
хората около нас да разберете начина, по който 
симптоматичните Тарлови кисти влияят на нашето 
ежедневие. 

 

Милена разкрива дълбоката пропаст между нейните преживявания 

на болестта и мисленето и поведението на специалистите и нейните 

близки, огромните конфликти на интерпретациите, които има между 

това, което тя усеща и чувства и това, което й казват лекарите, от една 

страна и нейните близки, от друга страна.  

С кратки, сякаш издълбани в мрамора от гениален скулптор, 

изречения младата жена представя не само тези конфликти на 

интерпретациите, но и разкрива социалните и психологическите 

последици от болестта, неадекватната диагностика и лечение. 

Благодарение на тях Милена, както и мнозинството хора с 

периневрални кисти на Тарлов, губи възможностите си за извършване на 

основни житейски дейности, които стесняват или редуцират 

екзистенциалните измерения на нейното ежедневие. Тя не може или 

силно е затруднена при сядане („ние не можем да стоим седнали за 

повече от 5 до 15 минути и то само, ако ни се налага“), в 

придвижването си, (ходене, проблеми с пространствената мобилност), 

нейните социални контакти са сведени до минимум и то само в най-

тесния кръг на семейството, появата на опита „аз не мога“, най-силно 

усещан в невъзможността да се работи, да бъдеш независим и потребен 

на семейството си. 

Светът на хората с периневрални кисти на Тарлов е свят на болка и 

изолация: 

 

„Въпреки, че ние пациентите с кисти на Тарлов сме 
различни и не всички имаме едни и същи симптоми, но 
всички споделяме едно общо нещо – болка и изолация. 
Инвалидизираща болка. Болка, която засяга всички 
аспекти в живота ни. Аспектът, който най-много боли, е 
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когато засяга нашите семейства. Повечето хора 
разбират, че имаме болка, но не разбират степента и 
интензитета й. Боли да легнеш, боли да седнеш, боли да 
станеш, боли докато вървиш. Изгаряш от болка. Боли, 
боли, боли и пак боли“. 

 

Тук Милена акцентира върху т. нар. „онтологичен разрив“96 между 

моята болка и болката на другия. И този онтологичен разрив е даденост97. 

Този разрив се вижда много добре, както в биографичните 

микронаративи на хората с периневрални кисти на Тарлов, така и в 

наратива на Милена. Нещо повече в наратива на младата жена ясно се 

експлицира неизразимостта на болката и неразбирането, недоверието на 

околните, онтологичният разрив. Експлицира се и конфликта на 

интерпретации, който се появява вътре в семейството й и който е 

резултат от конфликта на интерпретации между нейните преживявания 

и опита й да живее с болестта и лекарското неприемане, грандомания и 

на моменти наглост: 

 

„Как бих могла да я обясня на хората, на тези, които не 
разбират какво е да те боли 24/7. Как да убедя 
медицинските лица и не само, че болката е реална и тя не 
е резултат от грешно подадени сигнали от мозъка ми. 
Не е благодарение на депресията, а тази депресия е 
вследствие именно от постоянната и изстискваща 
силите ти болка и непрекъснатото всеобщо 
неразбиране… Как да обясня на съпруга си колко ме боли, 
когато той е бил с мен в кабинетите на уважавани 
лекари и професори и с ушите си е чувал, че аз съм 
здрава“. 

 

В своя биографичен, свързан с болестта и боледуването й, наратив 

Милена поставя – макар и без самата тя да осъзнава това – въпросът за 

                                                           

96
 Scarry, E. (2019) Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpenia. 

Wydawnictwo naukowe PWN, s. 5. Виж също: Ивков, Б. (2021) Траектории на 
страданието и болката. Сдружение на тарловите пациенти в България, Проблемна 
група по философия и социология на медицината при БАН. Стара Загора, София. 
97 По същество терминът „онтологичен разрив“ е на норвежкия философ Арне 
Ветлесон. Виж: Ветлесон, А. Ю. (2010) Философия боли. Прогресс-Традиция, Москва, с. 
37. 
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същността на хуманистичната медицина. А това е важен въпрос особено в 

контекста на съвременните критики към медицината за нейната 

дехуманизация. „Същността на хуманистичната медицина – пише 

полският изследовател Матеуш Шуберт98 – е отвореността към другия 

човек, способността да се вслушва в оплакванията му и да се опита да 

разбере света на болния човек. Болестта в хуманистичната медицина 

винаги е нещо повече от обикновена патология на тъканите или нервите. 

Превръща се в наративна ситуация, в история, не непременно 

вербализирана, за собствената, най-често нежелана промяна. Тук си 

струва да си припомним думите на американския писател и литературен 

критик Анатол Бройард, борещ се с рака, чиито трогателни думи 

илюстрират най-добре идеята за хуманистично ориентирана медицина: 

„Какво очаквам от моя лекар сега, след като знам, че имам рак на 

простатата, лимфните възли и гръбначния стълб? Бих казал, че търся 

лекар, който да бъде внимателен читател на моята болест и добър критик 

на медицината”99. И малко по-нататък споделя, че „Важен е пациентът, не 

лечението“100.  

По същество същото, но с други думи, казва и Милена, без да е 

запозната с книгата на Анатол Броярд, дори вероятно , без да познава 

този американски критик и неговата трагична съдба: 

 

„Имам огромна нужда да намеря човекът-лекар, който да 
ме слуша с разбиране, когато му говоря. Да не ми се 
подиграва най-нагло в очите. Да спечели доверието ми. 
Да знае защо е седнал на въртящия се стол и защо е 
облякъл бялата си престилка“. 

 

Тази потребност, свързана с огромната потребност от хуманистична 

медицина, е пряко свързана с един от основните въпроси, които задава 

                                                           

98
 Szubert, M. (2019) Narracyjność choroby i nadejście medycyny jutra. W: Kultura Współczesna” 4 

(107). doi.org/10.26112/kw.2019.107.06, s.s. 76-92. 
99

 A. Broyard, Upojony chorobą. Zapiski o życiu i śmierci, tłum. A. Nowakowska, Wydawnictwo 
Czarne, Wołowiec 2010, s. 56. 
100 Пак там, с. 84, 
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Броярд: „Може ли да се лекува успешно, когато не се познава душата на 

болния, неговата личност и характерови особености? Всичко това има 

връзка с болестта“101. 

Години наред Милена обикаля от лекар на лекар, прилагат се 

различни терапевтични интервенции и резултатът е почти пълна 

инвалидизация. Какво не е получила Милена в своите контакти с 

лекарите, медицината и здравеопазването? „Лекарят трябва да има 

желание и възможност да изслушва болния. Да се отвори към този, 

който е подложен на особения натиск на самотата. Да бъде смирен, да 

не налага властни понятия за болестта. В трудни ситуации да 

посегне към тайните на изкуството, за да установи нишка на 

разбирателство, да открие връзките, свързващи двама души. Това 

отношение, тези умения, подкрепени от внимателен физически 

преглед и опит в диференцирането на протеанските симптоми на 

заболяването, формират основите на медицинското изкуство“102. 

Всичко това й е отнето – на първо място от абсурдната бюрокрация в 

здравеопазването и на второ място от мнозинството лекари, с които е 

влязла в контакт.  

„… лекарят придружава човека във всички етапи от живота му103. (…) 

В малко професии съмнението е като ежедневен хляб, така, както в 

медицината. В края на краищата всеки болен човек е различен, всеки – 

отделна загадка…”104. 

Мнозинството от лекарите, които са придружавали младата жена по-

скоро са я въвели в кръговете на ада и са я оставили там без придружител. 

В тях няма и грам съмнение, забравяйки простичкия факт, че „всеки 

болен човек е различен, всеки – отделна загадка…”. В контекста на 

биографичния наратив на Милена никъде не прозира дори най-малкия 

                                                           

101 Пак там, с. 63. 
102 Szczeklik, Andrzej (2012) Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny. Wydawnictwo 
„Znak”, Kraków, s. 148.  
103 Пак там, с. 149. 
104 Пак там, с. 151. 
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намек, зачатък на медицинско изкуство, а само един недобре овладян 

занаят, занаятчиите, в който вредят, а не помагат, не лекуват. Те 

инвалидизират.  

 

 

*** 

Биографичният наратив на Милена е качен в youtube.com105 на 6 

март 2021 г. На 14 февруари, т.е. малко повече от 11 месеца след това, 

Милена публикува пост на стената си във Фейсбук, в който коментира 

видеото, чийто главен герой е тя.  

Още в самото начало тя прави рекапитулация на своите страдание и 

лечение, което й е предложено и осъществено в България: 

 

„12 години......болки, изолация, страдания и ходене по 
мъките в лабиринта на нашето „мило и грижовно 
здравеопазване“.  
12 години......4 коремни и 5 гръбначни операции.  
Много надежди и мечти, пропилени..... 
Важни моменти в живота ми и в семейството ми, 
просто пропуснати... 
Близкото ми обкръжение все повече оредява с годините, 
защо ли... 
Светлият лъч надежда все повече избледнява и почти 
вече не го виждам... 
Почти година след заснемането на това видео, 
положението е още по-зле. И тогава съм била заредена с 
„коктейли“ и то си личи, а сега още повече. Ако сега 
трябваше да го заснема, повярвайте ми, щях да бъда 
много по-брутална“. 

 

За 12 години 9 операции – средно по една операция на всяка година 

и половина. 12 години оплетена в паяжината на личната си траектория на 

страданието и болката, изплетена и подарена й от български лекари и 

неадекватна система на здравеопазване. Биографичното разрушаване, 

                                                           

105 Той може да бъде видян и изслушан на адрес: 
https://www.youtube.com/watch?v=5SggE_A_DgU&t=37s 
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насилствено предизвикано и натрапено й от същите социални актьори. И 

в цялата тази драма изпъкват конфликтите на интерпретации – 

погрешно разчитане на illness т.е. на оплакванията, симптомите и 

преживяванията на младата жена, защото в рамките на disease 

периневралните кисти на Тарлов са само асимптоматични. 

Една от най-тежките негативни последици от всичко преживяно от 

младата жена през последните 12 години от живота й, е загубата на 

нейната идентичност, или по-скоро на насилствено отнетата й 

идентичност, разбирана като представа и/или концепция за себе си, 

изградена в процеса на социалните интеракции на социалния актьор (в 

случая Милена) с останалите участници в тези взаимоотношения в 

различни социални ситуации106.  

 

„Изгледах току що видеото и не мога да се позная, все 
едно гледах друг човек. Не е останало нищо от онова 
младо и наперено момиче, което познавах… Тази жена, 
която говори, не е Милена, която познавах от преди 12 
години. Не, не е тя… Гледах и я слушах много внимателно, 
така както го правя, тогава, когато се запозная с човек, 
който не познавам. Ами не, това не е тя“… Честно ви 
казвам, изобщо не я харесвам тази Милена. Не искам 
около себе си такъв негативен, мрънкащ и болен човек. 
Досадна е... говори все едно и също, като развалена 
грамофонна плоча, а дори не го осъзнава. 107. 

 

От млада, енергична, усмихната, щастлива и всеотдайна жена, 

Милена се е превърнала в обезверена, досадна и мрънкаща жена. 

Болката, неуспешните и увреждащи я терапии, са заличили нейната 

жизненост. Самата Милена сякаш е разделена на две: тази преди болестта 

                                                           

106 По-подробно за въпросите, свързани с идентичността, виж: Hałas, E. (1987) Społeczny 
kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Wydawnictwo KUL, Lublin. // 
Strauss, A. L. (1969) Mirrors and Masks. The Search fot Identity. Free Press, New York. // 
Turner, J. (1998) The Structure of Sociological Theory, Wadsworth Publishing Company. 
107 Целият биографичен наратив на Милена, независимо, че може да бъде изгледан и 
изслушан, е публикуван като Приложение 1. В Приложение 2 е публикуван целият 
текст на публикацията, която е свързана с него и е публикувана във Фейсбук година по-
късно. 
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и тази след настъпване на болестта и терапиите. Втората е негативна, в 

някаква степен отблъскваща.  

 

„И не говоря само за външният й вид, а за душата и 
излъчването й“. 

 

Вярата й в медицината е унищожена и на нейно място са се 

настанили гневът и огорчението. Болестта и конфликта на 

интерпретациите при нейното диагностициране и лечение, са 

изпепелили живота й, идентичността й. Инвалидизирали са я, а болката, 

хроничната физическа болка продължава да я съпътства всеки миг от 

живота й, почти обезсмисляйки го. И както казва М. Търнстром: „Никой 

мой проблем никога не е бил толкова изцяло обсебващ и толкова 

интелектуално кух108. Така е и при Милена и нейните физически болки. 

Променената й идентичност е резултат от силните болки и неуспешните 

терапии, които не само не тушират болката, а създават условия тя да 

заживее свой собствен живот. А идеята, че „болката води собствен живот, 

се оказва не метафора, а биологическа реалност. Има все повече 

доказателства, че с времето нелекуваната болка препрограмира 

централната нервна система, причинявайки патологични промени в 

главния и гръбначния мозък, а те от своя страна причиняват още по-

силна болка. Още по-тревожно: скорошни изследвания показват, че 

продължителната болка всъщност уврежда части от мозъка, включително 

онези, участващи в когнитивната дейност“109. 

 

*** 

Биографичният наратив на Милена Желева, както и постът й във 

Фейсбук, свързан с този наратив, разкриват един типичен представител 

на общността на хората със симптоматични периневрални кисти на 

                                                           

108 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 52. 
109 Пак там, с. 158-159. 
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Тарлов, на общността на хората, които се диагностицират погрешно – 

като асимптоматични кисти на Тарлов – и се лекуват погрешно, което 

води до пълната им инвалидизация. Подобни случаи в практиката на 

един социолог са много редки.  

Монографичното качествено изследване на разказа на Милена дава 

пълни основания да се правят изводи за закономерности, състояния и 

тенденции в отношението на лекарите и системата на здравеопазване 

към хората със симптоматични кисти на Тарлов. 

Казаното до тук потвърждава една моя хипотеза, че конфликта на 

интерпретациите в сферите на disease и illness, между illness и 

здравеопазните системи, могат да бъдат с много тежки последици за 

пациентите – пълна инвалидизация на пациента, а понякога вероятно и 

смърт. 

 

 

 

3.3. Конфликт на интерпретациите в биографичните 

микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов 

„Оттук започва варварството Саад, когато човек спре да се 

разпознава в другия, когато определя някои хора за по-низши, когато 

подрежда човешкия род по йерархия и когато изключва някои от 

човечеството. И докато има „хора, които имат право“ и „хора, които нямат 

право“, ще има варварство“110. Питам се дали непризнаването на 

симптоматичността на периневралните кисти на Тарлов не е вид спиране 

да се разпознаваш в другия? Да се мислиш за по-висш и да не вярваш на 

пациента си и да го препращаш при психиатър, защото си въобразява, че 

го боли? Да създаваш – осъзнато или неосъзнато – йерархии? 

Неприемането на симптоматичността на тарловите кисти, загърбването 

на пациентския наратив, дори подигравките с него и с човека (конфликт 

на интерпретациите), който разказва, инвалидизирането на пациентите, 
                                                           

110 Шмит, Е.-Е. (2010) Одисей frоm Багдад. ИК „Lege artis”, Плевен, с. 249. 
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не е ли вид варварство? Отказът на НЗОК да заплаща лечение, 

мотивирайки се с административно-бюрократични критерии и 

изисквания, въпреки доказана необходимост в световен мащаб, не е ли 

варварство? 

„Влизайки в себе си, човек трябва да бъде въоръжен до зъби“ – казва 

Пол Валери111. А как и с какво трябва да бъде въоръжен човек, когато му 

предстои среща с лекари и здравеопазна система, т.е. с варварството на 

последната? 

 

*** 

В книгата „Траектории на страданието и болката“ подложих на 

дескриптивен анализ биографичните микронаративи на хора със 

симптоматични периневрални кисти на Тарлов112. Още тогава, по време 

на анализа, конфликтите на интерпретации се откроиха. Давайки си ясна 

сметка за значимостта на този проблем, тогава го „маргинализирах“, 

оставяйки проблема за този анализ, изцяло посветен на него.  

Тук става дума, както и в случая с Милена, за конфликт на 

интерпретации между disease и illness, между illness и здравно-

осигурителна система, за конфликт на интерпретациите вътре в illness – 

между болен и неговите близки. Основната причина за тези конфликти 

на интерпретациите е факта, че лекарите не приемат възможността 

периневралните кисти на Тарлов да са симптоматични (най-честите 

симптоми са свързани с болки в различни области на гръбначния стълб, 

проблеми с уринирането, изтръпване на крайници), дори и в толкова 

редки случаи, колкото посочва наличната статистика – 1 случай на всеки 

100.  

                                                           

111 Цитат по: Musiał, Ł. (2016) O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora. 
Wydawnictwo naukowe, Poznań, s. 7. 
112 Виж: Ивков, Б. (2021) Траектории на страданието и болката. Биографични 
микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един 
социален експеримент. Дескриптивен анализ. Сдружение на тарловите пациенти в 
България – Лечение без граници, Проблемна група по философия и социология на 
медицината при БАН. Стара Загора, София. 
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„В началото не се заинтересувах от болестта, защото 
по мнение на неврохирург, не са те причина за силните 
болки, които имах в продължение на един месец. (…) 
Диагнозата кисти на Тарлов за мен е стрес и 
безпокойство, които се засилват още повече от факта, 
че няма специалисти и адекватно лечение в България. 
При мен мисля, че дават отражение и върху вътрешни 
органи, гръбначен стълб“. (А. Д., жена, 50г., Варна) 

 

„Разбрах за проблема си случайно – през 2017г.. Имах 
силни болки в гръбначния стълб и след неврологичен 
преглед, бях насочена за ЯМР. Лекарят ме извика и 
обясни, че имам такива кисти, но не бива да се 
притеснявам, защото те са асимптоматични и 
проблемът ми вероятно е друг“. (Г. М., жена, 47 г., Стара 
Загора) 

 
„Когато разбрах, че страдам от кисти на Тарлов, нямах 
представа какво е това заболяване. След дълго търсене 
на информация разбрах, че е сериозно заболяване, което 
води до инвадилизация. Заболяването се неглижира в 
България. Всички лекари, при които бях ходила, ми 
обясняваха, че имам психически проблем и че кистите са 
асимптоматични“. (Ж. С., жена, 37 г., Пловдив) 
 
„Обходих редица „светила“, но за съжаление много от тях 
не са чували за тези кисти, а други изцяло ги отричат 
като симптоматични“. (С. К., жена, 50 г., София) 

 

Подобни, звучащи доста еднакво, текстове могат да се открият в 

почти всички биографични микронаративи на хората с периневрални 

кисти на Тарлов, участвали в социалния експеримент113.  

Конфликтите на интерпретации се задълбочават от незнанието и 

неприемането от страна на лекарите на симптоматичността на тарловите 

кисти, като често симптомите на пациента се свеждат до „психически 

проблеми“ и той се насочва към консултация с психиатър. Това е не само 

стряскащо, но и е явна проява на липса на доверие. Дори за някои хора е 

обидно и мъчително, че не получават разбиране. Подобно поведение от 

                                                           

113 Пак там, с. 51-69. 
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страна на лекарите, когато в интернет се откриват множество източници с 

информация, разкриваща друга картина, ерозира изцяло доверието и 

надеждите на хората, както в лекарите, така и в медицината и 

здравеопазването.  

 

„Ходиш по прегледи в България и от страна на 
българските лекари нямаш разбиране и това те срива 
още повече. Казваш си симптомите и те ти казват че 
имаш психически проблем и че си въобразяваш. Просто не 
ти вярват, което те срива още повече“. (М. М., жена, 37 г. 
гр. Стара Загора) 

 

Освен всичко друго, пренебрегването на преживяванията на 

пациента, на неговия опит с болестта, на оплакванията му (illness) нанася 

вреда на пациента – най-напред психологическа, а при последващо 

неправилно лечение и физическа.  

Много често в основата на конфликта на интерпретации се открива 

наличие на медицински предразсъдъци и стереотипи: например 

тарловите кисти са асимптоматични. На тази основа често лекарите 

категоризират пациентите си. Поне според мен, това говори за 

когнитивни и знаниеви дефицити. За тяхното формиране определено 

много голяма роля има съвременното образование на бъдещите лекари, 

което е сегментирано и парцелирано и изключва холизма и системното 

мислене от подготовката им. 

В случая се сблъскваме с феномена за начина на прилагане на 

лекарството „лекар“. Още в края на 50-те и началото на 60-те години на 

ХХ век Майкъл Балинт пише: „… най-често използвания медикамент е 

самият лекар, т.е., че са важни не само шишенцето с лекарството или 

кутийката с хапчета, но и начинът, по който лекарят ги дава на пациента 

си – с други думи, цялата атмосфера, в която те се предписват“114. И 

продължава: „… в никой учебник няма упътване за дозата, в която 

                                                           

114 Балинт, М. (1997) Лекарят, неговият пациент и болестта. Фондация „Невронауки 
и поведение“, Национален център за комплексно изследване на човека, София, с. 13. 
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лекарят да предписва себе си, нито в каква форма, колко пъти дневно, 

терапевтичните и поддържащите дозировки и т.н. Още по-смущаваща е 

липсата на всякаква литература за възможните рискове при този вид 

лечение, за различните алергични реакции при отделни пациенти, които 

трябва да се следят внимателно или пък за нежеланите странични ефекти 

на медикамента“115. 

При неглижирането или дори осмиването на пациентските 

оплаквания от страна на лекаря, лекарството се превръща в отрова с 

непредвидими последици на пациента. И това не са „голи“ догадки, 

защото в медицината е известно, че „при много хора, вероятно при 

всички, всеки умствен и емоционален стрес или пренапрежение се 

придружават от различни телесни усещания или са равнозначни с тях“116. 

Също така е известно или би трябвало да се знае от българските лекари, 

че „За пациента болестта е винаги неестествено преживяване. Той 

чувства, че с него става нещо лошо, нещо, което може и най-вероятно ще 

му нанесе вреда, ако не се вземат съответните мерки… Често пъти, 

„нещото“ става идентично на името си, като в този смисъл за пациента 

функцията на диагнозата е да даде името, с което това неестествено, 

злокобно и плашещо нещо може да бъде назовано, мислено и вероятно 

третирано… да си болен често пъти все още означава да мислиш и да 

чувстваш, че си обсебен от някакво зло, както и ширещата се не само сред 

пациентите убеденост, че дяволът може да бъде изгонен само, ако се знае 

името му. (…) 

Диагнозата вдъхва сигурност, както на лекаря, така и на пациента“117. 

В случая с много от хората с периневрални кисти на Тарлов, освен 

„нещото“ (болестта) , и самото лекарство (лекарят) нанасят сериозни 

вреди на пациентите. А погрешната диагноза и погрешната терапия 

връщат пациента „на входа“, но този път вече с някаква степен на 

инвалидност и с усещане за натрапена „всемирна“ несправедливост и 
                                                           

115 Пак там, с. 13. 
116 Пак там, с. 13-14. 
117 Пак там, с. 44. 
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повторно изправяне пред неизвестното или отричано зло. Това са силно 

стресови и негативно емоционални преживявания, които в една или 

друга степен пораждат и соматични проблеми. 

Давам си ясна сметка, че данните, върху които градя своя анализ и 

рефлексии се основават изцяло на субективни оценки – биографични 

пациентски наративи и микронаративи. Но едновременно с това те са 

основа за описание на една емпирична действителност, която е 

изпълнена с траектории на страданието, биографично разрушаване и 

огромни ограничения, лишения и загуби, в основата на която винаги стои 

и конфликта на интерпретации – отричането на възможната 

симптоматичност на тарловите кисти.  

 

*** 

Освен конфликтите на интерпретации между медицинското 

разбиране за болестта (disease) и преживяванията на хората със 

симптоматични периневрални кисти на Тарлов (illness), в някои от 

биографичните им микронаративи се проявяват и конфликти на 

интерпретациите в рамките на illness, т.е. възприемането на 

оплакванията на хората с тарлови кисти от страна на техните най-близки, 

роднини и приятели. 

 

„Изолирах се сама в къщи. Нямах желание да общувам с 
хора защото се чувствах неразбрана“. (Ж. С., жена, 37 г., 
Пловдив) 
 
„Необходима е много силна психика за приемане на 
ситуацията, особено когато пациентите не срещат 
подкрепа в семейството си и сред приятели“. (И. Д., мъж, 
42 г., Смолян) 
 
„Отричането на едно заболяване от медицината и 
непознаването му срещу обществеността води до 
съмнение в съществуването му и в семейния и приятелски 
кръг. Така се оказваш не само с мъчително, но и със 
„самотно“ заболяване… Много се разстроих, когато моя 
близка роднина ми каза уж на шега, че според нея 
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страдам от Синдрома на Мюнхаузен – да се правиш на 
болен, за да привличаш хорското внимание – докато аз 
всъщност се опитвам да правя точно обратното – 
преструвам се на здрава – и затова окончателно спрях 
да говоря за болести, болки, лечение, лекарства, какво 
съм чула или чела в интернет, какво правя или смятам 
да правя и т.н“. (Т. Ф., жена, 51 г., Пазарджик) 

 

Качеството на живот, свързано със здравето, при хората с тарлови 

кисти (както и при всички останали хора) до голяма степен зависи от 

качеството на хората, с които живеят и които ги заобикалят. 

Пораждането на конфликт на интерпретациите води до самоизолация  

и неразбиране, до загуба на доверие и до повишаване нивата на 

неопределеност и несигурност, а от тук и до психологически 

проблеми. Периневралните кисти на Тарлов се оказват „самотно“ 

заболяване“, по думите на Т. Ф., защото хората, срещайки 

неразбиране, недоверие и др. п., се подлагат на изолация от външния 

свят, а това редуцира и/или променя не само социалните им контакти 

но и изпълнението на присъщи за тях социални роли и – рано или 

късно – идентичността им. 

Обвинението, че страда от „синдром на Мюнхаузен“ я „затваря“ в 

самата нея, като по този начин я лишава от споделяне, от 

психологическо разтоварване на напрежението и до създаване на 

условия за възникване на различни психически девиации, които 

допълнително увреждат здравето на жената. Освен това, Ф. Т. чувства 

цялата несправедливост на обвинението, защото всичките й усилия, 

въпреки болките и други здравословни проблеми, са насочени точно в 

обратна посока – „преструвам се на здрава“. И натрапването на 

етикета „синдром на Мюнхаузен“ е своего рода отричане на тези 

усилия, отричане на мъките да изглежда здрава, на старанието й, на 

всички онези трудности и допълнителни болки, които й причинява 

всичко това. Съвсем не е случайна бележката на И. Д. за 

необходимостта от много здрава психика, за да могат хората с тарлови 

кисти да се справят и да преодолеят неразбирането, липсата на 
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доверие в средите на семействата им, колегите, близките и 

приятелите.  

Конфликтът на интерпретации между „disease” и „illness” се 

пренася и продуцира конфликт на интерпретациите в рамките само на 

„illness”. За това говори и Милена в своя биографичен наратив:  

 

„Как да обясня на съпруга си колко ме боли, когато той е 
бил с мен в кабинетите на уважавани лекари и професори 
и с ушите си е чувал, че аз съм здрава. А в моментите, в 
които сами сълзите напират в очите в присъствието на 
децата ти. Как да обясниш на децата си защо мама 
плаче. Обвиненията, които получавам от близки хора, че 
съм се затворила у дома и водя асоциален живот, това, 
че характерът ми се е променил. Как да ги опровергая?“ 

 

За това споменава и Т. Ф. в своя биографичен микронаратив: 

 

„Отричането на едно заболяване от медицината и 
непознаването му срещу обществеността води до 
съмнение в съществуването му и в семейния и приятелски 
кръг“. 

 

Всички тези конфликти на интерпретациите поставят човека със 

симптоматични периневрални кисти на Тарлов в едно особено тежка и 

трудна ситуация, както във физически план, така и в психологически. А 

борбата, преодоляването (ако изобщо е възможно) на болката, животът с 

болка са крайно изтощителни за човека с хронична физическа болка.  

Какво представлява именно тази болка и то при наличието на 

симптоматични тарлови кисти и какво е неразбирането на усещанията, 

емоциите, чувствата, страховете, мислите на хората, засегнати от тях се 

разкрива много добре в един Фейсбук биографичен наратив (пост) на 

Стела Лазарова118 от Плевен – жена в разцвета на силите си. 

Тук ще се опитам да изведа някои важни общи характеристики или 

качества на хроничната болка в тезисен вид, преживяването й и 

                                                           

118 Този текст е публикуван като Приложение 3. 
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неразбирането на болката на Другия, на основата на анализ на 

биографичните наративи и микронаративи на хората с периневрални 

кисти на Тарлов. 

Още в самото начало на рефлексиите си, публикувани на 13 март 

2022 г., Стела разкрива общите причини и цели за своето решение да ги 

направи публично достояние във Фейсбук: 

 

„Провокирана от различни случки с различни хора, реших 
да напиша това с надеждата за по-добро разбиране на 
тези, които живеят със симптоматични кисти на 
Тарлов, хроничната болка, която ги придружава, 
увреждането на нервите и промените в живота, които 
причиняват. 
До семейството ми, приятелите ми, познатите ми и до 
всички, които биха искали да разберат какво е да живееш 
с кисти на Тарлов!“ 

 

Независимо, че младата жена не споменава никъде имена и не 

разказва конкретни истории, в които тя е участвала, думите й подсказват, 

че тя и нейното страдание са били предмет и обект на недоверие, може би 

отрицание, т.е. на конфликт на интерпретациите. 

1. Най-общият извод за хроничната болка, който може да бъде 

изведен от биографичните наративи и текста на Стела е следният: 

Болката няма предмет. Тя е невидима, неосезаема (без цвят 

и мирис), неизмерима и несподелима. Тя се съпротивлява на 

езика. „Илейн Скари характеризира болката не само като неподдаващо 

се на описание с думи преживяване, а като направо унищожаващо 

езиковия речник преживяване. „Каквото и да постигне болката, тя го 

постига отчасти чрез своята несподелимост, демонстрирана в 

невъзможността да се намерят подходящи думи – пише тя, цитирайки 

прочутото наблюдение на Вирджиния Улф: „Англичаните, които могат да 

изразят мислите на Хамлет и трагедията на Лир, нямат думи за треска и 



68 
 

главоболие... Щом страдалецът започне да описва на лекаря болката в 

главата си, езикът му моментално пресъхва“119. 

1.1. Последиците, манифестиращи се като промени в 

живота на човека с тарлови кисти често също се оказват 

невидими, трудно артикулируеми, обясними и неизмерими.  

 

„Наличието на кисти по корените на гръбначните нерви 
и последващото увреждане на нервите причиняват 
хронична болка и означават, че много неща в живота ми 
се променят и много от тях са НЕВИДИМИ“. (Стела) 

 

2. Вторият общ извод може да звучи така: „Болката ражда 

болка“120. Търнстрьом пише: „Физическата болка променя тялото по 

същия начин, по който емоционалната загуба оставя неизлечим белег 

върху душата. Телесната система за болка не е издялана в камък, а е 

„пластична“, както казват невролозите, и може да бъде маладаптивно 

премоделирана от болката за увеличаване на чувствителността към нея… 

в случая с постоянната болка невропластичността е негативна. Нервите 

на гръбначния стълб стават хипервъзбудими и започват спонтанно да 

изстрелват заряди и да мобилизират нови нерви под командата си и така 

цялата система набира обороти да бъде все по-чувствителна към 

болка…“121. В това отношение наратива на Милена е много показателен. 

3. Третият общ извод е свързан с идеята на Илейн Скари, че 

„болката съществува едновременно като нещо, което не 

може да се оспори и като нещо, което не може да се 

потвърди“122. 

„За човека, изпитващ болка, тя е толкова безспорно и безусловно 

реална, че това изпитване може да се признае за най-висш пример за 

                                                           

119 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 167. 
120 Пак там, с. 172. 
121 Пак там, с. 170. 
122 Scarry, E. (2019) Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpenia. 
Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, s. 11. 
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„сигурност“, докато за друг човек то е толкова мимолетно, че 

„откриването на нечия болка“ може да се признае за образец на 

„съмнение“. Следователно, болката съществува едновременно като нещо, 

което не може да се оспори и като нещо, което не може да се потвърди“123. 

Точно тази двойственост, амбивалентност на хроничната физическа 

болка (и не само тя) стои в основата на неразбирането на болката на 

Другия, а това неразбиране поражда и конфликти на интерпретациите.  

 

„Повечето хора не разбират за безмилостната, 
непреодолима болка и нейните последици, а тези, които 
си мислят, че знаят, всъщност са много 
дезинформирани“. (Стела) 

 

4. Друг общ извод е свързан със стремежа да се живее нормално, 

каквото и да означава този термин: Наличието на хронична 

физическа болка не означава отказ от нормален живот, а 

прави битката за него, стремежът към него, много трудни 

и изтощителни. 

 

„Моля, разберете, че животът с това медицинско 
състояние НЕ означава, че все още не се опитвам да 
живея „нормален“ живот. Въпреки това прекарвам по-
голямата част от дните и нощите си в значителна 
болка и изтощение“. (Стела) 

 

5. Болестта и хроничната физическа болка водят със и 

след себе си ограничения в и загуба на възможности; в 

живота на човека навлиза опита „аз не мога“.  

 

„Понякога вероятно не ви се струвам много забавна, но 
все пак съм аз... просто заседнала в това променено тяло. 
Има неща, които вече не мога да правя и трябваше да 
приема това. Фокусирам се върху това, което МОГА, а не 
върху това, което не мога!“ (Стела) 

                                                           

123 Пак там, с. 11. 
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„Това заболяване води след себе си изключително много 
ограничения в социалния и професионалния път – 
невъзможност да отидеш на театрална постановка, 
защото ти е трудно да седиш дълго време, е само едно 
„малко“ неудобство; невъзможност да се справиш с 
домашните си задължения“. (Г. М., жена, 47г., Стара 
Загора) 
 
„НЯМА ЗАБОЛЯВАНЕ, КОЕТО ДА Е ХУБАВО, НО ПРИ 
ХОРАТА С ТАРЛОВИ КИСТИ, ЖИВОТЪТ СЕ ПРЕОБРЪЩА 
НА 360 ГРАДУСА. ТОВА Е ЗАБОЛЯВАНЕ С МНОЖЕСТВО 
СИМПТОМИ, КОИТО НАРУШАВАТ КАЧЕСТВОТО НА 
ЖИВОТ. ПИЯТ СЕ ЛЕКАРСТВА С ШЕПИ И ПАК НЯМА 
ОБЛЕКЧЕНИЕ“. (К. К., жена, 50 г. гр. Батак) 

 

Усвояването на този опит винаги протича с множество вътрешни 

конфликти – пренастройване на планове и мечти, отказ от извършване 

на определени любими дейности и др. Ситуацията се усложнява при 

появата и на външни конфликти (конфликти на интерпретациите), 

когато човекът с тарлови кисти не е разбран, когато от него се очаква да 

продължи да бъде същият, както по времето преди манифестация на 

симптомите, а той не е в състояние да бъде такъв, когато се сблъсква с 

недоверие, неразбиране и т.н. 

6. Хроничната физическа болка има способността да 

оказва пресиращо негативно влияние върху цялото 

семейство на човека с болка.  

 

„Тревожа се за това как промените в мен се отразяват 
на вас, хората около мен“. (Стела)  
 
„Всичко, което обикновено бихме правили със 
семейството и приятелите си го получаваме от 
техните снимки и истории… Важни моменти в живота 
ми и в семейството ми, просто пропуснати… Близкото 
ми обкръжение все повече оредява с годините, защо ли...“. 
(Милена) 
 
„Изолирах се от всички. Не исках да ме питат как съм. Не 
исках да призная, че съм безпомощна. Аз бях зависима... не 
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можех да се грижа за себе си и за дъщеря ми. Тя беше на 11 
години и вместо да гледам аз нея, тя гледаше мен, тя ми 
даваше вода, тя ме хранеше. Плачех скришно, за да не ме 
види. Беше ме срам, че не мога да се справя сама“. (М. М., 
жена, 37 г. гр. Стара Загора) 

 

7. Наличието на хронична физическа болка не означава, 

че човекът в болка през цялото време е нещастен. 

Съществува разлика между щастлив/а и здрав/а.  

Усещането за щастие, в контекста на присъстваща хронична 

физическа болка, зависи, както от силата на болката, така и от множество 

други фактори. Дори, когато човек изпитва болка той може да бъде 

щастлив. 

 

„Моля, разберете разликата между „щастлива“ и 
„здрава“! Когато имате грип, вие се чувствате зле от 
него, но след седмица-две се връщате към нормалното. 
Живея с тази диагноза и нейните симптоми повече от 
година и половина и не мога да съм нещастна през цялото 
време! Всъщност работя усилено, за да не бъда 
нещастна! Така че, ако ми говорите и аз звуча щастлива, 
това означава, че съм щастлива. Това е всичко. Това не 
означава, че не ме боли или че не съм изключително 
уморена, или че се „оправям/оздравявам“. Моля, не 
казвайте: „О, звучиш добре!“ или „Но ти изглеждаш 
толкова добре!“, сякаш нищо не може да се обърка. 
Когато съм около вас и другите, се опитвам да се 
усмихвам, да се смея и да се радвам да бъда с вас. 
Щастлива съм, че съм със семейството си и приятелите 
си, и се опитвам да изглеждам и да се държа нормално“ 
(Стела) 

 

Това, което пише Стела в поста си е много важно – наличието на 

щастие не означава отсъствие на болка и/или умора. Точно това много 

често не се разбира, много трудно се възприема от здравите хора и се 

превръща в източник на конфликт на интерпретациите между 

преживяванията на човека с тарлови кисти и неговите близки и 

приятели.  
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8. Болката е непредвидима, непостоянна и променлива. 

Поражда много несигурност и неопределеност. Болката 

ражда дистанции, като се превръща самата тя в 

дистанция.  

 

„Моля, разберете, че това, че мога да седя, да стоя, да 
ходя или да бъда общителна в продължение на 15 минути, 
не означава непременно, че мога да го направя в 
продължение на 30 минути или 1 час! Това, че вчера успях 
да го направя за 30 минути, не означава, че мога да 
направя същото днес! С това медицинско състояние 
става все по-объркващо всеки ден. Може да е като йо-йо. 
Никога не знам от ден на ден как ще се чувствам, когато 
се събудя и колко болезнен ще стане денят. Повечето 
случаи никога не знам от час на час. Това е един от най-
трудните и разочароващи компоненти на живота с 
кисти на Тарлов и хронична болка“. (Стела) 

 

Това непостоянство, тази неопределеност много често трудно се 

разбира от здравите хора, чийто опит с болката обикновено е свързан с 

главоболие, зъбобол, болка от ударено или счупено и др., т.е. все болки, 

които рано или късно изчезват. Хроничната физическа болка може да се 

спотаи за известно време, но тя вече е проникнала в съзнанието на човека 

с болка и той не може да не мисли за нея, очаквайки поредната изненада. 

И това проникване на болката дълбоко в съзнанието на човека често 

предопределя – осъзнавано или не от него – поведението му. 

Болката превръща конструкциите на социалното време в нещо 

твърде крехко, „чупливо“, нещо, което е в състояние да рухне пред първия 

„повей“ на болката. 

9. Това, което е нормално и възможно за здравия човек, 

може да бъде невъзможно и непостижимо в даден момент 

(или непрекъснато) за човека с хронична болка.  

 

„Моля, разберете, че „излизането и правенето на неща“ 
не винаги или непременно ме кара да се чувствам по-добре 
и често може да влоши симптомите ми! Ценя 
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моментите, в които мога да бъда по-общителна и 
активна. Наистина се опитвам да бъда толкова 
общителна и активна в дейности, доколкото е възможно, 
доколкото болката и симптомите ми позволяват!“ 
(Стела) 

 

Точно тази ситуация често или не се разбира изобщо, или се разбира 

твърде повърхностно и се превръща в източник на конфликт на 

интерпретациите между човека в болка и неговото най-близко социално 

обкръжение.  

Различните социални ситуации и социални интеракции между 

социални актьори, когато са доминирани от хронична физическа болка, 

изпитвана от един или повече от участниците в тях, са в състояние да 

пораждат конфликт на интерпретациите, свързани с оценката и 

приемането на болестта и болката на Другия. Тук особено голяма роля 

играят възможностите и способностите на здравите хора да проявяват 

емпатия, тяхното образователно равнище, социален статус и др. Важното 

е да се помни, че всички проблемни ситуации, свързани с конфликта на 

интерпретации се зараждат и протичат под диктата на хроничната 

физическа болка. „Dolor dictat, казват римляните – болката диктува, 

доминира, командва. Болката изличава и изтрива. Мъчим се да се 

измъкнем от властта й“124. 

10. Физическата болка е безкомпромисна. Тя изисква 

настоятелно и точно в даден момент. За нея не 

съществуват социални и морални норми и правила, 

условности, предразсъдъци или стереотипи. Тя просто се 

появява и завладява тялото, разпореждайки се с него.  

 

„Моля, разберете, че ако кажа, че трябва да седна или да 
легна сега, това вероятно означава, че трябва да го 
направя точно сега! Не може да бъде отложено или 

                                                           

124 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 28. 
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забравено само, защото съм някъде другаде или съм по 
средата на нещо! Хроничната болка не прощава и не чака 
никого!“ (Стела) 

 

*** 

Конфликтите на интерпретации на болестта и болката се пораждат 

от различното отношение, което има човек към тях, от неговото 

образование, знания, широта на мисълта, социалната среда, в която е 

роден и израсъл и т.н. Както се видя по-горе, тези конфликти усложняват 

до крайност ситуацията на хората със симптоматични периневрални 

кисти на Тарлов. Безразличието на мнозинството лекари, на държавата и 

погрешните схващания на медиците за това хронично и твърде рядко 

заболяване не само, че не помагат, а най-често вредят, като 

инвалидизират човека с тарлови кисти.  
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4. От индивидуални към институционални 

конфликти на интерпретации. Случаят Моника 

Маринова 

 

„Болката отнема личния свят на страдащите и ги оставя на върха на 

вълшебната планина на самотата и отчаянието. Първата стъпка надолу по 

склона е да разберем, че хроничната болка е болест. (…) Когато болката 

премине граници, тя става медицина... Няма какво да се дешифрира – 

езикът на болката се разтваря в страдание“125. 

Точно това внезапно се случва един ден с Моника Маринова, млада 

жена и майка. В живота й нахлува болката – остра, пареща, изгаряща 

цялата й същност, болка, приела ролята на инквизитор дори, когато е в 

покой. Болка, която прояжда плътта й и в крайна сметка я „стоварва“ в 

инвалидната количка. Болка, която не си тръгва с години, не се трогва от 

нищо, не се интересува от нищо и не се съобразява с никой. Тя просто 

доминира. Доминира и диктува „дневния ред“ на живота й. 

Моника навлиза в една траектория на страданието, от която сякаш 

няма излизане. Осем години болка, самота и болка. Принудителна 

дистанцираност от всичко и от всички. Това е времето, в което младата 

жена се среща с родната ни здравеопазна система. Посещения при 

„невролози, неврохирурзи, нефролози, уролози, гинеколози“126, за да се 

стигне до традиционната и погрешна за хората с тарлови кисти диагноза 

„дискова херния“. 

Лекарите успяват да убедят младата жена, че след като бъде 

оперирана „дисковата й херния“, тя ще възвърне нормалния си начин на 

                                                           

125 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 17; 96. 
126 БЦНП (2021) Тарловите пациенти в България - траекторията на една болка БЦНП. 
http://bcnl.org/analyses/tarlovite-patsienti-v-balgariya-traektoriyata-na-edna-
bolka.html?fbclid=IwAR0CidfJ3S-
u7Q9z4lHilHx9pkaWo6c95L2FfX4vTMEpxVWXxTZEqkg-5VA. Целият материал е 
публикуван като Приложение 4 в края на книгата. 

http://bcnl.org/analyses/tarlovite-patsienti-v-balgariya-traektoriyata-na-edna-bolka.html?fbclid=IwAR0CidfJ3S-u7Q9z4lHilHx9pkaWo6c95L2FfX4vTMEpxVWXxTZEqkg-5VA
http://bcnl.org/analyses/tarlovite-patsienti-v-balgariya-traektoriyata-na-edna-bolka.html?fbclid=IwAR0CidfJ3S-u7Q9z4lHilHx9pkaWo6c95L2FfX4vTMEpxVWXxTZEqkg-5VA
http://bcnl.org/analyses/tarlovite-patsienti-v-balgariya-traektoriyata-na-edna-bolka.html?fbclid=IwAR0CidfJ3S-u7Q9z4lHilHx9pkaWo6c95L2FfX4vTMEpxVWXxTZEqkg-5VA
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живот. Нито те, нито Моника са наясно все още, че са навлезли в един 

дълбок конфликт на интерпретациите, породен от грешната диагноза и 

естествено следващото от това погрешно лечение. 

Операцията е направена, но скоро след нея Моника заема своето 

нерадостно място на „трона“ на страданието – инвалидната количка. 

 

„Чувствах се изгубена, съкрушена и много изплашена. 
Тялото ми от кръста надолу буквално отказа. Не можех 
да направя елементарни ежедневни неща. Не можех да 
гледам дъщеря си. Вместо аз да гледам нея, тя трябваше 
да гледа мен. Буквално двете минавахме през ада“127. 
(Моника Маринова) 

 

Броени седмици след операцията, Моника изпада в състояние на 

пълна зависимост от околните, като губи възможностите си да извършва 

ежедневните дейности и да изпълнява присъщите за нея социални роли. 

Вместо да излезе от траекторията на страданието, тя я връхлита отново. 

Всички планове за живота им – нейния и на дъщеря й, са унищожени, а 

бъдещето е мрачно и неясно. Започва процес на търсене – търсене на 

истината за нейното състояние. Свързва се чрез Интернет с 

Американския институт за гръбначна хирургия. Прави консултация с д-р 

Франк Фейгенбаум и това – срещата с неврохирурга и консултацията, 

преобръщат живота ѝ. Разбира, че страда от рядкото заболяване 

„Периневрални кисти на Тарлов“ и е необходимо да бъде извършена 

операция в чужбина. За първи път Моника има възможност – без самата 

тя да осъзнава все още това – да наблюдава конфликт на 

интерпретациите в рамките на disease.  

 

„Оказа се, че именно кистата на Тарлов е предизвиквала 
всичките ми симптоми, а не така „удобната“ дискова 
херния за масовите лекари в България. До този момент 
не бях чувала нищо за това заболяване. Започнах да 

                                                           

127 Пак там. 
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търся в интернет, но нямаше никаква информация на 
български език“128. (Моника Маринова) 

 

По принуда Моника започва да навлиза в света на медицината и 

здравеопазването. Разбира, че симптомите на Периневралните кисти на 

Тарлов са много подобни на симптомите при дискова херния или се 

припокриват с тези при ревматоидалните заболявания. Те са трудни за 

разпознаване, а дори да и бъдат открити, кистите не се признават за 

причинители на болките, дискомфорта и влошеното общо състояние. 

Явен конфликт на интерпретациите. 

След преодоляване на редица бариери, в т.ч. и финансови – 

държавата отсъства и Моника не получава никаква подкрепа и помощ – 

младата жена заминава за Кипър, където й е направена толкова чаканата 

и изпълнена с надежди операция, за да: 

 

„мога да си върна живота отново в моите ръце…, за да 
мога да отглеждам дъщеря си и да бъда пълноценна 
майка…, за да мога да проходя отново“129. (Моника 
Маринова) 

 

Операцията е направена. Този път тя е успешна и Моника поема по 

дългия път на възстановяването. Успоредно с това не спира да търси, да 

чете, да се самообразова по отношение на болестта си. Започва да търси и 

други хора с тази диагноза и така през април 2019 г. се ражда „Сдружение 

на Тарловите пациенти в България – Лечение без Граници“. Така се 

ражда и реалната възможност сдружението не само да се бори за правата 

на своите членове, но и да се бори срещу конфликта на интерпретации на 

институционално ниво, който нанася големи вреди на хората с тарлови 

кисти. 

 

                                                           

128 Пак там. 
129 Пак там. 
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„През годините започнах да търся пациенти в България с 
моето рядко заболяване. Установих, че всички вървим по 
един и същи объркан път. Лутаме се в обикаляне по 
лекари и заболяването масово не се приема, че може да 
бъде симптоматично. Всички бяхме чували, че е нормално 
да имаш кисти, че си въобразяваме, че ни боли и трябва 
да посещаваме психиатър... Нашето заболяване не е 
признато по абсолютно никакъв начин в България, няма 
МКБ номер, не можем да се явим на ТЕЛК и да получим 
проценти за влошеното ни физическо състояние. Най-
важната ни цел е заболяването да бъде признато като 
рядко в България. Мисията ни е да информираме, 
насърчаваме и подкрепяме страдащите от Периневрални 
кисти на Тарлов и физиологическите и психологическите 
последствия от заболяването, защото то става видим 
едва, когато пациентът е в силно влошено състояние“130. 

 

Това е съвсем кратко, но и много изчерпателно описание на 

условията на живот и отношение към хората с тарлови кисти от страна на 

медиците и здравеопазната ни система – непризнаване на 

симптоматичността на кистите, разкарване из „коридорите“ на 

здравеопазването, предлагане на неадекватно, инвалидизиращо лечение, 

невъзможност (липса на условия) хората да получат правилна здравна 

помощ. Моника преминава през всички кръгове на ада, преди за започне 

своята битка за нормални условия, начин и качество на живот. Не само за 

себе си, а преди всичко за другите. За онези, които се лутат със силни 

болки и неполучаващи ефективно лечение. 

Зад тази ситуация прозира една тежка, крайно ерозирала 

администрация в сферата на здравеопазването, която създава 

непрекъснато административни бариери при лечението на 

данъкоплатците, които заплащат нейното почти ненужно съществуване и 

възпроизвеждане. Прозира липсата на ефективни здравни публични 

политики, насочени към подобряване здравето на нацията, в т.ч. и за 

оказване на ефективни грижи за хората с редки болести. Тези липси 

създават усещане за целенасочена дейност за поддържане на тези 

                                                           

130 Пак там. 
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бариери, за абсолютна незаинтересованост и безразличие към Човека със 

сериозни здравни проблеми с цел властово и финансово 

облагодетелстване на определени кръгове, ангажирани с предоставяне на 

здравни услуги. Тези липси говорят и за сериозни личностни, морални, 

образователни, знаниеви, политически и административни дефицити в 

една от най-важните сфери на всяка общество – опазването на личното и 

общественото здраве на хората в страната. Те са доказателство за моята 

теза, че в България Човекът не е ценност, а докато Той не се превърне в 

ценност, животът на мнозинството българи ще бъде такъв, какъвто е в 

момента, а може би и по-лош. 

 

*** 

Накрая заслужава да се обърне внимание на две интервюта на 

Моника Маринова, които макар и да нямат „статута“ на биографичен 

наратив, разкриват много добре социалния контекст на начина и 

качеството на живот на хората с тарлови кисти и отношението на 

държавата в лицето на МЗ и НЗОК към тази микрогрупа хронично болни 

лица. Тези интервюта в немалка степен дават отговор на въпросите, 

свързани със излишните страдания, които причиняват лекарите и 

здравната система на тези хора, като ги увреждат и инвалидизират 

допълнително, сякаш самата болест не се е погрижила в достатъчна 

степен за това.  

Първото интервю131 е свързано – най-общо казано – с капацитета на 

българското здравеопазване да лекува хора с периневрални кисти на 

Тарлов. През юни 2020 г. „Сдружението на Тарловите пациенти в 

България-Лечение без граници“ задава 10 въпроса към 25 големи 

лечебни заведения в страната, позовавайки се на правото си на достъп до 

обществена информация и спазвайки реда за този достъп. Целта е да се 

набере информация за това: как и къде се лекуват хората с тази болест. 
                                                           

131 ЦЗПЗ (2021) Моника Маринова: Ние търсим подкрепа, а не да ни гледат накриво и 
с насмешка. https://czpz.org/komentari/medicine/13356-2020-09-08-09-10-51 Цялото 
интервю е публикувано като Приложение 5 в края на книгата. 

https://czpz.org/komentari/medicine/13356-2020-09-08-09-10-51
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Още в началото на интервюто Моника Маринова представя мотивите 

на Сдружението за това свое действие: 

 

„Предвид това, че заболяването е рядко и все още 
некласифицирано в България , ние-пациентите с диагноза 
„Периневрална киста на Тарлов” срещаме изключително 
много трудности още от диагностицирането, след това 
с изследванията, съответно и с лечението“132. (Моника 
Маринова) 

 

Още тук има няколко ключови момента, свързани с живота и 

цялостното лечение на хората с тарлови кисти:  

(1) изключително много трудности с диагностиката – това се вижда и 

от анализираните по-горе биографични наративи и микронаративи на 

хора с тарлови кисти; 

(2) сериозни проблеми с изследванията с цел доказване или 

отхвърляне на дадена диагноза, като тук не на последно място са и 

финансовите проблеми; 

(3) трудности с лечението – примерът с Милена е може би 

емблематичен. 

Нещо повече, целта е да се разбере „къде могат да отидат на 

преглед“ хората с тарлови кисти, а „ не просто да обикалят безброй 

медицински лица, които видимо не разбират от нашето заболяване“133. 

В тези няколко думи откриваме наличието на пробойни в организацията 

на здравеопазването – хората нямат информация къде могат да получат 

здравна помощ при наличие на здравен проблем. Освен това липсата на 

знание в медицинските лица за справяне с тарловите кисти говори и за 

сериозен знаниев дефицит в сферата на редките болести, което обрича 

хората на огромни страдания и инвалидизация. 

Въпросите, които са поставени към здравните заведения са следните: 

 

                                                           

132 Пак там. 
133 Пак там. 
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„1. Колко пациента като брой във вашето лечебно 
заведение са диагностицирани с рядкото заболяване 
„Периневрални кисти на Тарлов“? 
2. Съществуват ли пациенти с „Периневрални кисти на 
Тарлов“, които са оперирани във вашето лечебно 
заведение? Ако да, колко са като брой? 
3. В случай, че съществуват такива пациенти с 
„Периневрални кисти на Тарлов“, които са оперирани във 
вашето лечебно заведение от кои неврохирурзи са 
извършени операциите? 
4. В случай, че съществуват такива пациенти с 
„Периневрални кисти на Тарлов“, които са оперирани във 
вашето лечебно заведение, по коя клинична пътека е 
направена операцията? Или ако не се поема по клинична 
пътека, каква е левовата равностойност, която е 
заплатил пациентът? 
5. В случай, че съществуват такива пациенти с 
„Периневрални кисти на Тарлов“, които са оперирани във 
вашето лечебно заведение, проследява ли се тяхното 
състояние след операцията? Ако да, как? 
6. Във вашето лечебно заведение има ли доказани 
специалисти, които могат да наблюдават / 
консултират пациентите с „Периневрални кисти на 
Тарлов“? 
7. Когато на пациент с „Периневрални кисти на Тарлов“ 
трябва да се направи ЕМГ от специалист, кое МКБ се 
посочва в направлението, като се има предвид, че 
заболяването няма МКБ? 
8. Когато на пациент с „Периневрални кисти на Тарлов“ 
трябва да се направи КТ, кое МКБ се посочва от 
специалиста в направлението, като се има  предвид, че 
заболяването няма МКБ? 
9. Когато на пациент с „Периневрални кисти на Тарлов“ 
трябва да се направи ЯМР, кое МКБ се посочва от 
специалиста, като се има  предвид, че заболяването няма 
МКБ? 
10. Съществуват ли пациенти с „Периневрални кисти на 
Тарлов“, които са насочени към вашето лечебно заведение 
за хоспитализация? Ако да, колко са като брой и с какво 
МКБ е насочен пациента от общопрактикуващ 
лекар/специалист?134“ (Моника Маринова) 

 

                                                           

134 Пак там. 
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В тези 10 въпроса са кодирани всички проблеми, свързани (а) с 

достъпа до здравни услуги и грижи за хората със симптоматични 

периневрални кисти на Тарлов в България, (б) с начина на лечение и 

следоперативно проследяване и грижи, (в) с преодоляване на 

административни бариери (липса на код по МКБ), (г) с адекватно 

финансово обслужване на здравноосигурени граждани с рядко 

заболяване, (д) с нивото на познание от страна на лекарите на болестта и 

начините за нейното лечение. Кодирана е и липсата на доверие в 

медицинската статистика, която не е в състояние да предостави реална и 

достоверна информация за една малка група пациенти с редки болести. 

От 25 здравни заведения отговор на въпросите са изпратили само 14, 

т.е. 56%. Останалите 11 здравни заведения (44%) дори не са си направили 

труда да отговорят. С други думи, дори още на ниво информация, цари 

пълно безразличие и незаинтересованост от страна на здравната система 

за съдбата на хората с тарлови кисти. Липсата на знания, непризнаването 

на експертността на пациента по отношение на неговото собствено 

заболяване, значимото място и роля на пациентските организации и 

безразличието, са в основата на абсурдите в отговорите на някои от 

болниците и то на такива, които имат сравнително добър авторитет сред 

хората. 

Първият и то много фрапиращ абсурд е роден в болница „Св. Иван 

Рилски“ в София, според отговора на която, в болницата са оперирани 17 

лица с тази диагноза. Към момента на провеждане на интервюто Моника 

Маринова има контакт със 78 човека с тарлови кисти. Ето защо съвсем 

резонен е въпроса на Моника: „Как така нито един от нас за толкова 

години не попадна на човек, опериран там?“135.  

Абсурдите в отговора на посочената болница не спират до тук. В него 

присъства и твърдение, че оперираните от тарлови кисти пациенти се 

                                                           

135 Пак там. 
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проследяват с „2 прегледа в рамките на 1 месец както е по КП“136. Тук 

Моника прави експертен коментар и стига до неизбежния извод: 

 

„Рецидив на оперираната киста може да се получи от 2-3 
месеца до 3 години. Следователно лечебното заведение, 
въобще не е наясно дали операциите са успешни и какво е 
състоянието на пациентите“137. (Моника Маринова) 

 

Конфликтът на интерпретации между disease и illness ясно личи и в 

следващите абсурди, произведени от автора на писмото, получено от 

болница „Св. Иван Рилски“: 

 

„Друг важен момент е, че неврохирурзите, които са 
цитирани в отговора им, като специалисти, които 
извършват тези операции, са консултирали доста от 
пациентите, с които имам контакт. Отговорът, който 
често чуват е, че кистите им са малки (до 3 см), и 
гарантират, че не са за операция. Как киста до 3 см е 
малка? Медицинските лица са достатъчно наясно колко е 
тясно пространството в гръбначно-мозъчният канал. 
Представете си балон 3 см, поместен там? Една киста 
дори 1 см, може да нанесе големи поражения…. Друг 
момент е, че масово се казва, че кистите им са 
асимптоматични, което категорично не е вярно. Как на 
пациент, който няма придружаващи заболявания, ама 
никакви, му гарантираш, че не са симптоматични. 
Несериозно е! Има си специфични симптоми за 
заболяването, от които е видно, че проблемът е в 
кистите. Част от пациентите, които са ходили при 
тях, имат увредени нерви и ЕМГ- то ясно го показва“138. 
(Моника Маринова) 

 

Моника се натъква и на друг абсурд. Две болници – една голяма 

болница в град София и една болница в град Стара Загора, са отговорили, 

че при тях не са оперирани хора с тарлови кисти. В същото време там са 

                                                           

136 Пак там. 
137 Пак там. 
138 Пак там. 
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извършени по една неуспешна операция (по-късно дала рецидив), което е 

видно от наличните епикризи.  

Официалната кореспонденция между Сдружението и НЗОК 

разкрива същата тъжна картина: незнание, безразличие, 

незаинтересованост и хаос в здравноосигурителните отношения и 

практики. Съвсем не е случайно заключението, до което достига Моника 

Маринова в края на интервюто, след коментарите на получените от НЗОК 

и болниците отговори. В него прозират умерен скептицизъм, силно 

разочарование и известна тъга за хаоса в българското здравеопазване, за 

арогантността на част от лекарите, богато гарниран с непознаване на 

болестта и нейните проявления, за бездушното отношение на 

институциите: 

 

„Реакцията на пациентите… трудно е да се опише. 
Всички сме разочаровани, неприятно изненадани, 
чувстваме се като отхвърлени – хора втора ръка. Явно 
системата у нас е такава. Хората с редки болести са 
изправени пред много, много трудности, неразбиране… 
За институциите и лечебните заведения сме едни 
направления, папки, КП и пари. Толкова! А това, че си 
плащаме осигуровките явно няма абсолютно никакво 
значение. Жалко е! Всички ние с тези заявления искахме 
просто поне малко яснота къде може да бъде лекуван 
един пациент с рядкото заболяване „Периневрални кисти 
на Тарлов“. А то какво се получи, още повече въпроси и не 
знаем от кого да получим отговори. Ние търсим 
подкрепа, а не да ни гледат накриво и с насмешка. 
Вярвам, че имаме право на адекватна диагностика и 
лечение. Да, но само си вярваме. Реалността е коренно 
различна. Объркани сме и то много“. 

 

Интервюто на г-жа Гергана Караилиева за „Фрамар“ с Моника 

Маринова разкрива същата нерадостна картина: хаос и липса на 

координация в здравеопазването, отказ на неврохирурзи да признаят 

съществуването на симптоматични периневрални кисти на Тарлов, 

отсъствие на поне относително изчерпателна и достоверна статистическа 

информация. Пълно разминаване по всички възможни канали и на 
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всички възможни нива, тотални конфликти на интерпретациите. 

Резултатът – увредени и инвалидизирани хора с тарлови кисти. 
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Заключителни бележки 

На пръв поглед проблемът „конфликт на интерпретациите” – в 

контекста на съвременните проблеми в медицината и здравеопазването – 

изглежда несъществен. В него обаче са заложени фундаментални, 

системно-структурни проблеми. Първо, съвременната медицината, която 

прилага много научни методи, всъщност не е изработила научни 

теоретични основи за посоката на своите действия, а единствено 

механицистични модели. Медицинското знание до голяма степен се 

основава върху фрагментарни изследвания на функционирането на 

механизмите на части от системата, каквато е организмът, „от което не 

произтича цялостна хармония на равновесие и развитие, които са 

решителни за здравето”. Да, благодарение на съвременната медицина се 

живее по-дълго, а много от болестите имат по-смекчено протичане. 

Въпреки това, днес се говори за „обществото на ремисията”139, няма 

яснота например за дългосрочното въздействие на съвременните лечебни 

методи и прилагани медикаменти върху психичното състояние на цялата 

                                                           

139 Концепцията за „общество на ремисията” е предложена от американския социолог и 
антрополог Артър Франк. Още през 1991 година, когато публикува книгата-дневник 
„Във властта на тялото”, съдържаща данни за борбата на автора с рака, Франк вече 
интуитивно достига до идеята. Развива я по-късно в книгата си „Ранения разказвач: 
тяло, болест и етика” (Ивков, Б. (2014) Общество на ремисията като системно-
йерархичен проблем. В: Еволюция на йерархични системи. Кръгла маса. Издателство 
„Фабер“, Велико Търново, сс. 100-112.). „Лицата в състояние на ремисия, макар и да не 
са болни, все пак не могат да бъдат признати за напълно здрави. Дихотомията здрав-
болен се оказва недостатъчна и неадекватна за описанието на ситуацията на такива 
хора, чийто брой в съвременните общества трайно нараства във връзка с напредъка на 
терапевтичните компетенции на съвременната медицина” (пак там; виж също 
Skrzypek, M., 2011, Perspektywa chorego w socjologii choroby przewłeklej. Wydawnictwo 
„KUL”, Lublin, с. 135). Според А. Франк към членовете „на обществото на ремисията 

принадлежат тези, които са прекарали практически всяка форма на рак, тези, които участват в 

програмите по възстановяване на болни със сърдечно съдови заболявания, диабетици, хора, 

чиято чувствителност към алергените и факторите на обкръжаващата среда изисиква спазване 

на диета и други видове самоконтрол, хора с протези и други механически регулиращи 

устройства, хронично болни, инвалиди, „излекуващите се” от злоупотреби и зависимости, а 

също и членовете на техните семейства, които споделят вълненията и ежедневните триумфи на 

тяхното добро самочувствие” (Frank, A., 1997, Wounded Storyteller: Body, Illness and Ethics. 
Chicago, University of Chicago Press, р. 8). 



87 
 

популация и т.н.140 Излекуването на мнозинството от болестите – 

особено хроничните, си остава химера141. 

Второ, дехуманизацията на съвременната медицина е факт и това не 

е въпрос на нечувствителността на лекарите – тя е системен проблем, 

който се поражда от приетата парадигма за човека като машина и 

борбата с болестите. И успоредно с развитието на медицината се очаква 

това състояние на нещата да се задълбочава142. Често това се случва 

против волята на лекарите, които са обвързани с непрекъснатото 

професионално развитие, „заливани са с невъзможна за осмисляне 

специализирана информация от фронтовата линия на научните 

изследвания...”. Дали общото недоволство от здравните системи не 

трябва да насочи към преосмисляне на принципите и правилата, на които 

те се основават, към верификация на задължителната дефиниция на 

здравето, която ръководи посоката на тяхната дейност143.  

Това едва ли ще се случи, защото медицината и здравеопазването 

днес са превърнати в индустрии за печелене на пари и в системи за 

социален контрол. В тях са концентрирани интереси за милиарди евро. 

Ето защо хипотезата, че конфликтът на интерпретация вече е продукт не 

само на неадекватен парадигмален подход на медицината към 

хроничните болести, но и на неадекватни – от гледна точка на интересите 

на пациентите и тяхното здраве – публични политики в сферата на 

                                                           

140 Виж по-подробно: Medycyna a zdrowie, 2012. 
http://ekomedycyna.net.pl/?p=301#_edn19 
141 Ето как започва романът „Лекари”: „В тази светла септемврийска сутрин на 1958 
година ги бе събрал общият за тях статут на първокурсници в Харвардския 
медицински институт. Бяха дошли в зала Г, за да чуят обръщението на декана Къртни 
Холмс... 
– Разрешете ми да завърша, като ви открия една тайна – толкова унизителна за мен да 
я призная, колкото и за вас да я чуете. 
Той се обърна и написа на черната дъска две обикновени цифри – числото двадесет и 
шест... 
- Господа, настоявам да впишете това в паметта си: на света съществуват хиляди 
болести, но медицинската наука има опитно доказани лекове само за двадесет и шест 
от тях. Останалото е... догадки”. 50 години по-късно тази ситуация не се е променила 
съществено”. (Сийгъл, Е. (2004) Лекари. ИК „Емас”, ИК „Глобус”, София, с. 5-6). 
142 Wyke, А. (2003) Medycyna Przyszłości; Telemedycyna, cyberchirurgia i nasze szanse na 
nieśmiertelność. Wydawnictwo Prószyński i S-ka SA, Warszawa. 
143 Medycyna a zdrowie, 2012. http://ekomedycyna.net.pl/?p=301#_edn19 

http://ekomedycyna.net.pl/?p=301#_edn19
http://ekomedycyna.net.pl/?p=301#_edn19
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здравеопазването, с цел защита на корпоративни интереси, има сериозни 

основания.  

Всеки един от поставените тук проблеми иманентно съдържа в себе 

си множество социологически, философски и морално-етични 

импликации, които пряко влияят – успоредно и с други фактори – върху 

влошеното здравно състояние на нацията. Икономическите и 

корпоративните интереси, стремежа към печалба, неадекватните здравни 

политики заличават тези въпроси от дневния ред на обществото. 

Резултатът: недоверие в и силно занижена оценка на здравеопазването в 

страната, високи нива на смъртност, високи нива на заболеваемост, в т.ч. 

и от социално значими заболявания и в крайна сметка силно влошено 

качество на живот. Игнорирането, дори своеобразните забрани, налагани 

върху философските, антропологическите и социологическите 

изследвания и знание в сферата на медицината и здравеопазването в 

страната, затвърждават това статукво.  

Колкото и да не ми се иска все пак трябва да бъде казано. Заслуга за 

тази ситуация имат и част от лекарите, заемащи някакви ръководни 

позиции, както и тези, които не са в състояние да превъзмогнат 

собствените си стереотипи , дори под напора на съвременните научни 

постижения. 

 

*** 

Поставянето на правилната диагноза „периневрални кисти на 

Тарлов“ и обвързването на манифестиращата се при всеки човек 

симптоматика, свързана с нея, се оказва много труден и в немалка степен 

конфликтен проблем. Симптомите въвеждат човека с тарлови кисти в 

омагьосан кръг, от който няма излизане, както посочват самите хора с 

това заболяване. Подобно на някои ревматоидни заболявания, и тук 

правилното диагностициране се бави с години. Хората често се сблъскват 

с отговори от рода на: „Кистите не ви правят проблем“, „Нормално е да 

имате кисти в гръбначно-мозъчният канал. Не се притеснявайте! 
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Гарантирам ви!“, „Отидете на психиатър, вие си въобразявате, че ви 

боли“. А по същество симптоматичните кисти на Тарлов създават 

огромни проблеми. И не, хората не си въобразяват, че ги боли. 

Схема 2 показва много добре лутанията на хората с тарлови кисти из 

дебрите на българското здравеопазване. Лутания, които често са резултат 

от незнанието на лекарите и безразличието на държавата. И през цялото 

това време хората страдат, губят здравето си. 

 

Схема 2. Лутания на хората със симптоматични 
кисти на Тарлов в българското здравеопазване. 

 

Източник: Маринова, М. (2020) Едно непознато рядко заболяване в България - 
периневрални кисти на Тарлов. Институт по редки болести. 
https://www.youtube.com/watch?v=LIMmUoLGcc0 

 

Ще завърша с един много показателен цитат от книгата на Мелани 

Търнстрьом, в който имплицитно са кодирани източници на конфликти 

на интерпретациите 

 

„… докато пациентът пристигне при лекаря, той вече 
има дълга и интимна връзка с болката, развивана в 
продължение на месеци и години. Неговата перспектива – 
личната, абсолютно субективна перспектива за болка – 
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няма връзка с научната перспектива, обективността, 
биомеханичните възгледи. Той и докторът говорят на 
различни езици. Пациентът познава интимно болката си 
– вкуса, структурата и качеството – и в известен 
смисъл е единственият, който може да я познава. Но от 
гл.т. на лекаря, болният си няма и най-бегла представа 
за нея.  
(…) 
Докато лекарите използват медицинската наука, за да 
разберат болката, пациентът си съставя собствен 
разказ, вплитащ религиозни, митологически и 
психологически елементи, примеси с научни фрагменти, в 
които пациентите висят като паяжина над пропаст. 
Някои от техните версии облекчават болката, други 
само я засилват“144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

144 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 268. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Биографичен наратив на Милена Желева – 

жена с периневрални кисти на Тарлов145  

 

„Здравейте! Казвам се Моника Маринова и продължаваме със 

следваща тема: „Отблизо с един невидим пациент в България с рядкото 

заболяване : Периневрални кисти на Тарлов“. Ще чуете думите на един 

невидим пациент в България. В нашата мила Родина, ако страдаш от 

рядко заболяване, макар и признато в света, е равносилно на 

несъществуващо такова. Това е крайно време да се промени. 

Да, не познавате заболяването! 

Да, не го разбирате. 

Да, не можете да го диагностицирате. 

Да, не знаете как да го лекувате. 

Аз съм една от тях“. 

 

 

 

*** 

„Здравейте! Предварително се извинявам за вида, в който ме 

виждате, но е невъзможно по друг начин как да заснема видеото (лежи на 

една страна в леглото си).  

Казвам се Милена Желева, на 38 години от град Варна. Омъжена и 

майка на две прекрасни деца. И за съжаление съм една от невидимите 

пациенти с рядко заболяване в България. Благодаря на нашия 

председател на Сдружение на Тарловите пациенти в България – Лечение 

без граници, г-жа Моника Маринова за избора, който е направила, като 

ме е избрала от всички пациенти с това рядко заболяване, за да разкажа 

своята история. 

Когато ми звънна, за да ме попита дали съм съгласна да разкажа 

пред всички вас през какъв ад преминах, за да стигна до диагнозата 

                                                           

145 Разказът на Милена Желева може да се гледа на адрес: 

(https://www.youtube.com/watch?v=5SggE_A_DgU) 
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Периневрални кисти на Тарлов, аз се съгласих на мига, защото има много 

какво да ви разкажа. Но я попитах, какъв е мотива й, защо точно мене е 

избрала да разкажа историята си. Тя ми отговори, че именно моят случай 

е най-показателен, през какво преминава един пациент с рядко 

заболяване, каквото е нашето. Колко години, средства и нерви отнема на 

всеки пациент, колко безумни лечения и операции се провеждат, докато 

се стигне до правилната диагноза.  

Предварително се извинявам, че мога да ви досадя и ще се опитам 

максимално кратко да опиша медицинската си история, но тя е толкова 

богата и шарена, че даже и заплетена, че се опасявам, че ще стане 

прекалено дълга.  

В началото на далечната 2010 година започнах да изпитвам странни 

болки и имах симптоми, необясними за лекарите. Всичко започна много 

хаотично. Започнах да изпитвам болки в зъбите и врата. След направена 

панорамна снимка се оказа, че имам пет зъба с граноломи и се наложи да 

бъдат извадени постепенно от лицево-челюстен хирург. Всичко това се 

случваше едновременно с болки, както казах във врата, главоболие и 

болки в лицето. Посещавах специалист „Уши, нос и гърло“ и зъболекар. В 

продължение на три месеца се наложи да изпия седем антибиотика, като 

лекуваха инфекцията от зъбите, хроничен тонзилит и фарингит. По това 

време, докато лицево-челюстния хирург ми вадеше поредния зъб, се 

усъмни, че има в момента температура и след като извади зъба ми даде 

термометър да я измеря. Беше 37,3 градуса. Започнах периодично да я 

следя, докато се оказа, че я поддържам всекидневно. Всеки следобед се 

покачваше и понякога достигаше до 37,5 градуса. Това продължи 4 

години, всеки ден. След тези антибиотици започнаха проблеми със 

стомаха и червата. От дете съм била винаги със запек, а и изведнъж 

преминах в другата крайност – с разстройство с кръв и слуз. Независимо 

от лекарствата, които приемах и диетата, която спазвах, нещата не се 

оправяха. Напротив, те се влошаваха. Започнах да изпитвам остри, 

пулсиращи болки в ануса и навътре в дебелото черво. Така един следобед 

вече болката беше нетърпима и отидох в болницата. Направо в коремна 

хирургия. Не ме интересуваше кой лекар щеше да ме прегледа, просто 

исках тази ужасна болка, която търпях два месеца, да спре на момента. За 

мой късмет, без да искам, попаднах на завеждащия „Коремна хирургия“, 
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който ме прегледа и ми назначи изследвания, които да подготвя за 

постъпване в болницата. Планира ме за операция за следващия ден, като 

ми обясни, че имам кървяща фисура на ануса и трябва възможно по-

бързо да се оперира. Операцията беше с епидурална упойка, като 

отстраниха фисурата и се е наложило да оперират и сфинктера. След 

операцията, в продължение на две седмици, изпитвах трудност да вървя, 

защото краката ми станаха тежки, болезнени и изтръпнали. Започнаха 

болки в сакрума и тазобедрените стави. Обясниха ми, че понякога това се 

случвало вследствие от епидуралната упойка като страничен ефект. 

Благодарна съм на тези хирурзи, които ме спасиха от адските болки, но се 

чудех, какво по дяволите ставаше с мен? Дни след операцията 

температурата ми беше вече 38,5 градуса и започнаха болки по хода на 

цялото дебело черво. Звъннах на хирурга и ме насрочи за прием в 

болницата месец след операцията. Направиха всевъзможни изследвания 

и поставиха диагнози: хроничен неспецифичен колит, хроничен гастрит, 

рефлукс и хроничен дуоденит. Ехография на коремни органи показа 5 см 

киста на десен яйчник. Изписаха ме от болницата и ми препоръчаха 

възможно по-скоро да ме види гинеколог. На следващия ден имах час за 

преглед при гинеколога и от кабинета директно ме изпратиха в 

операционната да ме подготвят за операция, защото кистата се оказа не 5, 

а 6 см. и усукваше яйчника. И имаше вероятност да се разкъса и да 

получа перитонит. Операцията мина успешно. Оказа се киста на жълтото 

тяло.  

Аз продължих да си търпя болките в стомаха и червата и всички 

лекарства, които ми бяха предписали, просто не ми помагаха. 

Проблемите с ходенето по голяма нужда продължаваха, температурата, 

болките в таза и краката също, като вече започнаха да ме болят и всички 

стави и обхвана целия гръбнак.  

Ходих от кабинет на кабинет, препращаха ме по инфекционисти, 

ревматолози, гастроентеролози, невролози, изследвания всякакви, а 

полза нямаше никаква. Така есента на 2010-а си записах час при 

гастроентеролог в софийска болница. И там искаха да направят 

изследвания и ме приеха в гастроентерология. Гастроскопията показа 

хроничен гастрит и рефлукс, ерозии по хранопровода. Колоноскопията 

отхвърли поставената диагноза във Варна – хроничен неспецифичен 
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колит и вече диагнозата беше хроничен ентерит с кисти в дълбочина. 

Ехографията показа хроничен холицистит с полипи в жлъчния мехур. 

Консултираха ме с ревматолог, който се усъмни в реактивен артрит или 

атрит при болест на Крон. Изписаха ме с една торба лекарства и по живо, 

по здраво се прибрах във Варна, за да се лекувам у дома.  

Така продължих до пролетта на 2011 година, когато направих остра 

криза, с нетърпими болки в корема, повръщане и температура 38 градуса. 

Гастроентеролог назначи лечение за остър холицистит за една седмица, 

което не доведе до подобрение, а напротив. Болките станаха нетърпими. 

Наложи се спешна операция за отстраняването на жлъчния мехур. 

Острите болки след операцията намаляха, но не отшумяха напълно. 

Имаше периоди, в които пак се засилваха. Един ден направих тежка 

криза и в спешното ме приеха със съмнения за паралитичен илеус. 

Направените изследвания отхвърлиха диагнозата. Вече се чудеха какво 

да ме правят и обмисляха да направят ревизираща операция на корема. 

Дори сутринта бях подготвена и си чаках реда за операцията, когато 

лекуващият ми лекар в последния момент реши да ме изпрати в 

Университетската болница при своята съпруга, която е гастроентеролог.  

Заведоха ме с колата, по пижама и чехли до другата болница. След 

като в гастроентерология лекарите ме обсъдиха, решиха, че съм случай за 

тях, а не за коремна хирургия. В този ден ме изписаха от едната болница 

и на следващия ме приеха в другата, вече със съмнения за улцерозен 

колит или болест на Крон. Пак колоноскопия, този път със 6 биопсии от 

дебелото черво. Резултатът отново- хроничен неспецифичен колит и 

дразним колон с диария.  

Така измина и тази година с болки в корема, ставите и гръбнака, 

като вече походката ми стана трудна и накуцваща.  

2012 година също не обещаваше да е добра година. Започна се 

ходене по невролози, ортопеди, ревматолози. Невролозите казваха, че 

съм за ортопед, ортопедът ме прати при ревматолог, който се усъмни в 

ревматоиден артрит. Изследванията не потвърдиха диагнозата. Друг 

ревматолог ме прие в отделението по ревматология. Чудеха се защо като 

вървя се клатя като патка и стойката ми на тялото е изкривена и 

наклонена надясно. След направените изследвания единствено излезе от 

натривка на носа, че имам бактерия стафилококус ауреус. 
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Рентгенографията показа съвсем леки изменения в ставите. Поставиха ми 

диагноза „синдром на Райтер-Ле Рой“. Скенерът на лумбален отдел откри 

голяма дискова херния. Назначиха ми терапия с НСПВ, кортикостероиди 

и лекарства за синдрома на Райтер. Изписаха ме с препоръки за консулт с 

неврохирург, евентуално за операция, но аз категорично отказах. 

Започнах лечението с тези лекарства, като месец по-късно започна остро, 

парещо и пулсиращо главоболие. Не можех да стана от леглото. Виеше 

ми се свят, залитах и повръщах. Дразнеше ме светлината и шума. 

Звъннах на ревматолога си и отново ме приеха в болницата.  

Отново изследвания, но не откриха причина. Аз вече се движех 

много трудно. Болката в десния крак беше станала нетърпима. Спряха ми 

лекарството за Райтера и продължих с нестероидни 

противовъзпалителни и дипрофос по една инжекция месечно при нужда. 

След спирането на това лекарство, след месец и половина, главоболието 

ми намаля и стана хронично. Измина и 2012 година с много болки и 

ограничения. Януари 2013 година ми се скова врата с изтръпване на 

лявата ръка. Пак невролог. Последва ЯМР на шийни прешлени, като 

нищо не се откри. Болката в кръста и таза се засили още повече. Всяка 

стъпка беше със сълзи.  

През месец февруари приеха съпруга ми по спешност в 

неврохирургия. По време на работа кракът му отказва и пада на земята, 

като не може вече да стъпи на крака си. Оперираха го по спешност за 

дискова херния. На 4 час той вече ходеше нормално. На следващия ден 

му отивам на свиждане, макар и трудно, и ме среща лекарят, който го 

оперира. Каза: „Виж мъжа си, колко е добре сега, а как дойде. Защо се 

мъчиш с тези болки? Виж, едва ходиш. Без да ми казваш какво ти е, аз ти 

казвам, че имаш голяма дискова херния. Ела, ще направим ЯМР и ще те 

оперирам. Гарантирам ти, че после ще бягаш на стадиона“. 

Изчаках месец след операцията на съпруга ми. Естествено през 

цялото време бях на инжекции и лекарства. Виждах с очите си как той 

ден след ден ставаше все по-добре. По това време правех физиотерапия, 

която ме влоши още повече. Вече имах парещи болки в сакрума в дясно и 

целият ми десен крак гореше, включително и стъпалото. Вече виех от 

болки. А трябваше да се грижа за деца, дом и семейство. Не можех повече 

така.) 
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Отидох при въпросния неврохирург, който ме прие в болницата, 

направихме ЯМР и се доказа голяма, парамедианна, дясностранна 

дискова херния. Направиха ми операция на L5S1 в дясно. Няколко часа 

след операцията бях вече в коридора на разходка. Болката в крака беше 

незначителна. Започнах да се ядосвам на себе си. Как 15 месеца търпях 

като куче тези болки?  

На третия ден ме изписаха и се прибрах у дома щастлива, че адът, в 

който бях , приключи. Само, ако знаех какво ме очакваше няколко часа 

по-късно. През нощта се събудих от болка в крака, която постоянно се 

засилваше. Веднага обратно в болницата и хирургът ми изписа НСПВ и 

каза, че ще мина. Трябвало време.  

Това време минаваше бавно и мъчително в продължение на месец и 

половина. Аз през това време периодично му звънях, ходих при него и му 

повтарях, че нещо не е както трябва. Прие ме отново в болницата и пак 

ЯМР, който показа рецидив на хернията – притискане на L5S1 и S2 

нервни коренчета в дясно. Отново операция. Този път освен хернията 

вече имало множество сраствания, които не били характерни толкова за 

кратко време да се образуват. Съмняваше се, че имам заболяване на 

съединителната тъкан и ме прати на консулт с ревматолог, който 

отхвърли тези подозрения. Възстановявах се след тази операция много 

бавно, но поне болките не бяха толкова силни. Положението беше по-

поносимо.  

Избутах до края на годината, когато на 1 януари 2014-а се събудих 

отново със силна болка в кръста, таза и краката. При всяка крачка ме 

„удряше ток“. Когато потърсих неврохирурга се оказа, че го няма в 

България. Отидох в друга болница при друг неврохирург. Отново ядрено-

магнитен, отново рецидив, но този път бил малък. Изпрати ме на 

ревматолог, но вече не исках да виждам никой. Бях разочарована за 

пореден път. Нито един от моите проблеми не се разреши. Към края на 

2014 година вече болката в кръста и крака беше понамаляла, но пак се 

върна ужасното главоболие. Неврологът направи изследване  -

ултразвукова доплер сонография, която показа нарушен кръвоток в 

артериите. При ЯМР на глава се установи микроангиопатия на 

кръвоносните съдове и глиоза, и единични лезии на бялото вещество в 

мозъка. Диагнозата, както при някои хронични съдови 
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левкоенцелопатии. С прости думи ми обясниха, че това са изменения, 

характерни при заболяванията на съединителната тъкан. Такава диагноза 

не ми бе поставена.  

През 2015 година започнах работа и работих до юни 2018-а. Имах 

периоди на силни болки, след инжекциите затихваха и след това отново 

на работа. До фаталния ден 16 юни 2017, след приключване на смяната, 

вратът ми силно изпращя два последователни пъти и моментално 

получих изтръпване на ръцете. Не можех да си поместя главата дори 

милиметър. Нещо се заклещи във врата ми. Процедурата е вече ясна. 

Неврологът ме изпрати на скенер, който показа две дискови хернии на 

шийни прешлени. Оттам на неврохирург, следва ЯМР, като ми обяснява 

неврохирургът, че имам изпъкване на дисковете и че всеки хванат човек 

от улицата има такива изменения. Според него нямаше дискова херния. 

Каза да сложа шийна яка на врата и да почивам. Но до дни болката вече 

слезе в кръста и в двата крака. Постепенно тази болка във врата 

намаляваше, но се усилваше от кръста надолу. Като изгарянето в таза и 

краката беше непоносимо. Отиваме пак при него, този път вече с други 

оплаквания. Изгледа ме от главата до петите и ми каза: „Ти не знаеш вече 

къде те боли“. Пак ядрено-магнитен, но на лумбални прешлени. 

Резултатът дискова херния на L5S1 и спондилолистеза. Реши, че ще 

трябва да ме оперира, но трябваше да му звънна след месец, защото 

отделението било пълно.  

На излизане от болницата забелязах, че с десния крак се спъвам 

постоянно и започвам да стъпвам като щраус. Не можех да го 

контролирам. Започнах да усещам следващите дни, че при позив по 

голяма и малка нужда, тазът ми силно изтръпва. Уплаших се, защото не 

знаех какво става. Така или иначе нямаше да ме приеме в болницата сега. 

Тръгнахме за Плевен, като ни казаха, че завеждащият неврохирургия е 

много добър. Срещнахме се, много внимателен и мил човек. За първи път 

неврохирург ми направи пълен неврологичен преглед. След измерване на 

краката установи, че на десния крак бедрото и подбедрицата, мускулите 

имат разминаване със сантиметър и половина с левия крак. Пак ядрено-

магнитен, резултатът беше същия, само че той искаше да оперира три 

прешлена в лумбалния отдел. Трябваше да се приберем до Варна, за да 

подготвим нужните средства. В банката служителката само като ме видя 
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и попита: „Отново ли идвате за кредит за лечение?“ Поредният заем се 

забави. От пътуването вече ми беше заклещило кръста много сериозно. 

Не издържах на болката. Върнахме се в болницата, в която ми направиха 

първите две операции. Завеждащият неврохирург ме прати на ЯМР, 

нищо, че вече имах. 300 лева са си 300 лева. Отбеляза, че при първата 

операция е допусната грешка, като е трябвало още тогава да ми сложат 

„Кейдж“. Нагоре целият гръбнак се е размърдал и съм получила и други 

хернии. Вече бях на инвалидна количка. Трябваха ми 8 400 лева за 

имплантите, защото трябваше да ми фиксират прешлените на L5S1. 

Нямах какво да губя. Така или иначе не можех вече да стъпвам. Взехме 

резултата от ядрено-магнитния и там прочетох, че имам периневрална 

киста на S3 вдясно. Не знаех какво е това, но не че и лекарите обърнаха 

внимание на въпросната киста. Направиха операцията и казаха, че 

прешлените са вече здраво хванати. На L5 съм имала счупен педикул на 

прешлена, който са отстранили. На L5S1 коренчетата били синьо-лилави 

и силно подути. Такова нещо не се виждало всеки ден. Трябвало време да 

се успокоят нервите. Една от лекарките дойде в стаята ми и аз я попитах 

за кистата, която видях в разчитането. Тогава чак тя ми отговори: „Да, 

имаш киста на S3 вдясно, но в България тези кисти не се оперират“. 

Попитах дали е възможно кистата да е причина за изтръпването в таза, 

което имам? Отговори ми с „да“ и да се радвам, че е само изтръпване и че 

е можело и по-лошо да стане. Потърсих информация в интернет, но не 

открих нищо за периневрална киста. Чаках да се възстановя от тази 

операция, но уви. 

През юли трябваше да се явявам на ТЕЛК. Искаха ми нова епикриза, 

тъй като диагнозата ми синдром на Райтер бе поставена отдавна, само че 

след като ми направиха всички възможни изследвания и не откриха 

проблем, ме консултираха с невролог. Становището на невролога беше, 

че имам неврологични проблеми. Така лекуващият ми ревматолог ми 

каза: „Извинявам се, но е станала някаква грешка. Вие нямате синдром 

на Райтер или каквото и да е друго ревматологично заболяване“. А аз бях 

лекувана 4 години за това.  

За да ме изпишат от болницата, в епикризата трябваше да има 

диагноза и така поставиха ентезопатия на гръбначния стълб с 

множествено засягане, умерена степен на активност, II-и функционален 
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клас , двигателна недостатъчност. Обясни ми, че не е нужно повече да 

ходя при тях, защото няма ревматологичен проблем. От тук насетне да 

търся помощ от невролози и неврохирурзи. Октомври, същата 2018 г., 

при леко завъртане на цяло тяло, гръбнакът ми изпращя, но този път по-

високо от кръста. Не можех да мръдна. Болеше, дори да дишам.  

Пак постъпих в неврохиругия. Приеха ме по спешност със съмнения 

за счупен прешлен на ТХ11-12. ЯМР показа дискова херния на това ниво, 

за която от преди знаех, че имам. На скенера се установи счупване на 

двата педикула на ТХ11-12. Лекарите смятаха, че без операция няма как 

да проходя. Но не можеха да се разберат колко винта да ми сложат. 

Единият лекар искаше 4, а другият 6. В крайна сметка не се разбраха и ме 

изписаха, а у дома трябваше да вземам Сибитиойл за болката. Ако не ме 

отпуснеше, тогава щяха да ме оперират.  

Нищо не утихваше и затова хванахме самолета за София. Искахме 

мнение от друг неврохирург, който също потвърди, че педикулите на 

прешлена са счупени. Той щеше да отреже 5 см от реброто ми и така да 

оперира, като щеше да ми сложи 4 винта и „Кейдж“, като цената беше 10 

хил. лева. Но ние нямахме откъде да ги вземем. 

Също така имах дискова херния на L4-5 вдясно, която оперира. Имах 

множество сраствания от предишни операции, за което ми направи 

инжекции в целия лумбален и сакрален отдел с коктейл от лекарства, 

които да размекнат срастванията.  

Прибрахме се във Варна, като реших да отложа за известно време 

тази операция на ТХ11-12. Минаха месеци в ад и вече нямаше място, 

където не ме болеше. Обиколихме много невролози, санаториуми, 

физиотерапии. Нищо не помогна. Професор невролог ме прати у дома да 

ям моркови, защото морковите били полезни и да си вдигам краката на 

възглавница. Каза ми: „Ти се радвай, че още си на крака“.  

Изкарах до 2019-а с много сълзи. Един от невролозите се съмняваше 

за множествена склероза и направихме ядрено-магнитен на глава. Да, 

откриха лезии в мозъка, но не характерните за MS. Резултатите, както 

при някои съдови левкоенцефалопатии и колагенози. С две думи – нищо. 

Ядрено-магнитен на цял гръбнак показа две дискови хернии на 

шийни прешлени, две в торакален отдел и една в лумбален. Но 

интересното този път беше, че имах малки периневрални кистички на 
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L5S1 двустранно и една на S3 в дясно, за която знаех. Вече станаха три 

кистички, но никой не говореше за тях. Все едно е нормално да си имаш 

кисти на нервните коренчета. Били безобидни, затова и не се усъмних 

изобщо, че те са причина за моите оплаквания.  

Един ден ми звънна приятелка и ми каза, че гледала по телевизията 

предаване с момиче, на което историята му била подобна на моята. Каза 

ми: „Потърси Моника Маринова във фейсбук“. Намерих я естествено и й 

писах, какво и защо е положението.  

След дълъг разговор с нея , тя ме попита дали имам периневрални 

кисти на Тарлов. Отговорих й, че нямам кисти на Тарлов, а периневрални 

кисти. Тя каза, че това е същото. Успокоих се поне, че някой ми вярва и 

знае през какво преминавам. 

Предстоеше първият конгрес за това заболяване, който тя 

организираше в Стара Загора. Макар и трудно, пътувах до там и не 

съжалявам, защото се запознах с много хора, страдащи от периневрални 

кисти на Тарлов. Започнахме да си споделяме и аз осъзнах, че те нямат 

дискови хернии и операции като мен, но страдат от същите болежки и 

симптоми. Колкото повече четях в световни сайтове, медицински 

доклади и литература, толкова повече пъзелът ми се нареждаше. 

Симптомите, които имах от самото начало от 2010 година до този момент, 

се припокриваха едно към едно.  

Острата пареща болка, изтръпванията, сковаванията, главоболията, 

спешните позиви  за уриниране, болките в корема, проблемите с червата, 

залитането, световъртежите, атрофията на определени мускулни групи, 

това, че не можех да стоя седнала или права по-дълго време – всичко си 

идваше на място.  

Но също така си усещах имплантите, че мърдат при движение. При 

MMG се установи увреда на перионалните нерви двустранно и нерв 

суралис не се регистрира - липсваше. Диагнозата беше перионална 

сетивна полиневропатия двустранно и сетивна аксонална лезия на S1 

нерв в дясно. Имах всички изследвания, но нямах конкретна причина за 

влошеното ми състояние. Стигнах до там, че се хранех легнала в леглото, 

защото не мога да стоя седнала нито права. Къпеха ме, обличаха ме и 

обслужваха 24 часа в денонощието.  
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Един ден случайно видях във ФБ, че в България ще идва турски 

неврохирург. Записах час, исках да направя консулт за тези импланти, за 

да разбера защо мърдат, при положение, че в България ми казват, че с 

тях няма никакъв проблем. Операцията ми била бетон. Срещнахме се с 

неврохирурга, прегледа ме и като погледна дисковете от ЯМР каза, че 

проблем с имплантите има. Разхлабени са. Но предвид цялата ми 

история, нещо не му се връзваше. Тези хаотични симптоми го накараха да 

се усъмни в нещо още по-лошо. Съмняваше се, че имам амиотрофична 

латерална склероза. Предложи да отида в Турция, за да ми направят 

пълни изследвания. Отхвърли категорично да имам счупен прешлен. 

Помислих си: „Какво ли щяха да ми оперират в България тогава и защо?“ 

Искаше преди да ме оперира за пети път да е сигурен, че няма друго 

неврологично или ревматологично заболяване. Но разбира се всичко 

това струваше пари. Ние вече бяхме потънали до гуша в заеми. Та аз не 

работя от лятото на 2017 г. Трудно се живее с една заплата на съпруга ми 

и моята инвалидна пенсия от 250 лева. Разходи за сметки, заеми към 

банката, деца и т.н.  

Стартирах дарителска кампания. Благодарение на много добри хора, 

на които ще съм благодарна винаги, събрах нужните средства. Отидохме 

в Турция, направихме всички консулти и изследвания и за мое щастие 

нямах ЛАС. Оставаше да направим операцията. Кампанията ми 

продължи до месец май 2020 и когато бяхме готови, тръгнахме пак за 

Турция. През всичкото това време бях тотален инвалид. Мина петата по 

ред операция и след два дни аз вече усещах промяната. Бях изправена, а 

не както преди прегърбена. Тежестта в краката ми беше намаляла. Все 

едно ми бяха свалили гипс от краката, който ми тежеше. Бяха отстранили 

дисковите хернии на L4-5 и L5S1. Бяха подменили старата стабилизация, 

която буквално се е движела наляво-надясно. Гледах старите си 

импланти, сложени в чашка. И не можех да повярвам, че 8 години ще 

изплащам нещо, за което дадохме 8 400 лева и ще стои в тази чаша.  

Започнах много малки разходки из стаята, но все още усещах 

нервите си притиснати. Правих рехабилитация по два пъти на ден и 

нещата като че ли се подобряваха. Изписаха ме с подобрение и една торба 

лекарства за един месец и с предварителна програма за рехабилитация, 

която правех у дома. Докато пиех лекарствата , всичко беше ок, но след 
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месец те свършиха и постепенно болките започнаха да се връщат. Според 

хирургът нямаше нужда повече от лекарства, а аз слушах и изпълнявах 

всичко, което ми казваха. Около три седмици останах без лекарства и 

разликата беше огромна. Пак силни болки, пак изтръпване, парене и 

безсъние. Започнах отново да си пия моите си лекарства, които пиех 

преди операцията.  

След третия месец трябваше да направя контролен ЯМР, на който за 

първи път се видяха 4 кисти на Тарлов. И не само се видяха, но и бяха 

измерени като размери. Оказа се, че на S2 вдясно също имам киста и тя е 

най-голямата от всички. Интересно как при толкова ЯМР, които правих, я 

бяха пропуснали. Как при толкова операции, правени от различни 

хирурзи, един от тях не ги спомена тези кисти. Чудеха се защо нервите ми 

били подути. Невролозите се чудеха защо ММГ показва увреда на тези 

нерви. Рентгенолозите не ги описваха с точното им наименование. 

Пропускаха ги, а когато видеха по-ранните кисти, дори не си направиха 

труда да ги оразмерят.  

Така вече имах резонанс с 4-и кисти и по план се срещнахме с 

турския неврохирург. Каза, че операцията ми е успешна и всичко с 

имплантите ми е наред, но не се съгласи, че оплакванията ми се дължат 

на кистите. Аз пак бях в задънена улица без изход. Да, благодарна съм, че 

мога сама да отида до тоалетната, да се изкъпя, да се нахраня, но не мога 

да се примиря с това, че  не мога да изляза навън на разходка. Не мога да 

седя седнала за повече от пет минути. Права също за дълго не мога. Това 

парене и изтръпване ме влудява. Вибрациите и болките в краката, 

болките в таза, които не позволяват да седя, а когато вървя, ме удря ток в 

нервите. Не мога да работя. Не се чувствам полезна, нито за себе си, нито 

за близките си. Наложи се да прекратя рехабилитациите у дома, защото 

стана невъзможно да правя каквито и да било упражнения.  

Това, което на този етап предприех е, че изпратих ЯМР на 

американския неврохирург д-р Франк Фейгенбаум, на д-р Вархен в 

Германия, като знам, че те са специалисти, занимаващи се и опериращи 

Тарлови кисти. В момента се надявам на някакво чудо. След като тези 

лекари прегледат документацията, да ми поставят точната диагноза и да 

предложат лечение. Защото в противен случай трябва да продължа с 

лекарства, потискащи ЦНС. Болкоуспокояващите и антидепресантите за 
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невропатична болка. Тези лекарства приемам от много време и не знам 

още колко ще се наложи. Дали кистите ми са симптоматични или не, това 

ще решат специалистите по заболяването.  

Не проумявам защо масово се неглижира от всички медицински 

лица това рядко заболяване – периневрални кисти на Тарлов? Защо го 

отричат и не вярват, че води до такава симптоматика? Ако си направят 

труда да се информират за заболяването, ще разберат, че 5% от 

населението на Земята има асимптоматични кисти на Тарлов, а 1% от 

тези 5% имат симптоматични кисти. Колкото и да е рядко, винаги трябва 

да се има предвид, че това може да е вероятна диагноза. Другото, което 

трябва да научат, е, че то води до тежка прогресия и инвалидност. Има 

много материали, медицински доклади от хирурзи, невролози, 

рентгенолози, знаещи и разбиращи от заболяването. Има държави, 

където заболяването е прието като рядко и съответно са наблюдавани и 

лекувани пациентите. Не разбирам защо в България не искат и да чуят за 

заболяването? Защо трябва да има толкова много хора, погрешно 

диагностицирани и лекувани? В сериозно увредено физическо състояние, 

изпаднали в тежки депресии и с мисли за самоубийства. Защо трябва да 

бъдат неспособни да работят? Каква полза има държавата от болни хора, 

закотвени в домовете си с години и пазещи леглата си? Защо трябва да 

бъдем отритнати от лекарите, които не искат да признаят това заболяване 

като рядко? И не само, че не го разбират, а и ни се подиграват. Защо сме 

отхвърлени от системата и нямаме право на лечение и полагащите ни се 

грижи? Защо не можем да се явим за освидетелстване на ТЕЛК с тази 

диагноза, когато тя е призната в много държави като инвалидизиращо 

заболяване? Мислите ли, че човек неработещ от години, може да си 

плаща безумните лекарски прегледи от порядъка на 80 до 100 лева при 

специалист? Ние трябва да купуваме лекарства, да плащаме изследвания, 

рехабилитации, а какво остава за други разходи. Искате ли да ви дам 

мизерната си пенсия само за един месец и да водите моят начин на 

живот? Затворени между 4 стени, на легло с безумни болки, да ви 

обслужват денонощно, а пък аз ще ви разкарвам по институции и ще ви 

карам да чакате с часове по опашки. Ще ви накарам да ми се молите да ви 

повярвам, че наистина ви боли и ще ви казвам как си въобразявате, че ви 
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боли. Само за месец ако можехме да си разменим ролите, тогава щяхте да 

се замислите какво ни причинявате.  

А какво да говорим за моите дружки по съдба, които не получават и 

тия мизерни 250 лева пенсия и в същото време ги изкарвате здрави? Ако 

не знаете нищо за заболяването и не го разбирате, вместо да търсите 

друга причина за оплакванията, която с години не можете да откриете, 

видно, и се чудите, какъв още проблем да си измислите и да си правите 

експерименти. Ами вземете и се образовайте. Аз не съм лекар, но знам, че 

тези кистички не се лекуват с ядене на моркови и с вдигане на краката на 

високо. Мисля си, че сте дали клетва, че няма да навредите на пациентите 

си. А с това, че не признавате заболяване, което е известно на лекарите по 

света, че води до инвалидизация, не ни ли навреждате, като ни бавите с 

правилната диагностика? Нима не знаете, че компресирането на нервите 

за дълъг период е пагубно за тези нерви? Колко години още ще ни 

мотаете, като ни препращате тук и там от кабинет на кабинет? Колко още 

бисери ще ръсите просто , защото не можете склоните глава и да 

признаете пред себе си, че това е заболяване с много неизвестни за вас 

симптоми и усложнения. Мисля, че няма как вие специалистите и хората 

около нас да разберете начина, по който симптоматичните Тарлови кисти 

влияят на  нашето ежедневие. Ето какво обаче искам да ви кажа.  

Всеки път щом погледнете стол, пейка или табуретка и ви се прииска 

да приседнете, за да си починете, се сетете за нас, че ние не можем да 

стоим седнали за повече от 5 до 15 минути и то само, ако ни се налага.  

Когато излизате на семейна разходка в парка, се сетете за нас, че ние 

не можем, защото е абсурдно да изминем повече от 100 до 500 метра. 

Когато отивате със семейството си на ресторант или пицария, сетете 

се, че ние не можем дори да седнем у дома, за да вечеряме като 

нормалните хора, а понякога се налага да вечеряме легнали. 

Когато излезете с приятели на кафе, кино, театър, отново се сетете за 

нас. Ние също бихме искали да имаме социален живот, но не можем. 

Защо ли? Защото ни боли.  

Щом тръгнете за работа, пак се сетете за нас, че повечето от нас не 

работят от години. Не, защото не искат, а защото не могат. А когато сте 

изморени след работата и полегнете да поспите – ами спомнете си за нас, 
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че ние без да работим, сме изморени и изтощени от постоянната 

физическа и душевна болка и когато вие спите, ние не можем. 

Когато вие празнувате със семейството и приятелите си, за миг се 

сетете за нас. И ние искаме, но тъй като не можем убеждаваме 

семейството си, че те трябва да продължат да живеят и да се забавляват. А 

вие какво мислите? Отново сме сами.  

Въпреки, че ние пациентите с кисти на Тарлов сме различни и не 

всички имаме едни и същи симптоми, но всички споделяме едно общо 

нещо – болка и изолация. Инвалидизираща болка. Болка, която засяга 

всички аспекти в живота ни. Аспектът, който най-много боли, е когато 

засяга нашите семейства. Повечето хора разбират, че имаме болка, но не 

разбират степента и интензитета й. Боли да легнеш, боли да седнеш, боли 

да станеш, боли докато вървиш. Изгаряш от болка. Боли, боли, боли и 

пак боли. И сега, когато пиша тези редове, съм сложила на бедрата си 

замразени пакети от фризера, защото от кръста надолу тялото ми изгаря. 

И така: къде ни поставя тази болка? В леглото - 90%-95% от времето си 

прекарваме в леглото. Всичко, което обикновено бихме правили със 

семейството и приятелите си го получаваме от техните снимки и истории. 

Имам огромна нужда да намеря човекът-лекар, който да ме слуша с 

разбиране, когато му говоря. Да не ми се подиграва най-нагло в очите. Да 

спечели доверието ми. Да знае, защо е седнал на въртящия се стол и защо 

е облякъл бялата си престилка. Изпитвам огромно разочарование не само 

към медицинските лица, но и към околните. Затова, че не разбират в 

какво състояние сме, за болките и ограниченията, с които трябва да 

живеем. Депресията, в която се намирам. Как бих могла да я обясня на 

хората, на тези, които не разбират какво е да те боли 24/7. Как да убедя 

медицинските лица и не само, че болката е реална и тя не е резултат от 

грешно подадени сигнали от мозъка ми. Не е благодарение на 

депресията, а тази депресия е вследствие именно от постоянната и 

изстискваща силите ти болка и непрекъснатото всеобщо неразбиране. 

Как се обяснява на близките ти хора защо не си вдигаш телефона и е 

постоянно на без звук, защото през повечето време не ти се говори с 

никого. Защото виждаш, че няма никакъв смисъл.  

Как да обясня на съпруга си колко ме боли, когато той е бил с мен в 

кабинетите на уважавани лекари и професори и с ушите си е чувал, че аз 
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съм здрава. А в моментите, в които сами сълзите напират в очите в 

присъствието на децата ти. Как да обясниш на децата си защо мама 

плаче. Обвиненията, които получавам от близки хора, че съм се 

затворила у дома и водя асоциален живот, това, че характерът ми се е 

променил. Как да ги опровергая? Обясненията, че трябва да имаш хоби, 

за да може мозъкът ти да е зает с други мисли освен за болести. Как да 

опровергая? Виновна ли съм, че моите хобита са свързани с много 

вървене и седене. Нямам това, нямам такова, което да мога да върша в 

леглото.  

А може да поговорим за чувствата за непълноценност и вина. Колко 

те смачква това, че се чувстваш различен, недъгав, непотребен, 

неспособен, непохватен, зависим и т.н. А колко виновни сме, че четем и 

се информираме повече от тези, които би трябвало да го правят. 

А вината за това, че си пропуснал детството на децата си, защото си 

бил постоянно по болници. Ами вината, която те разяжда отвътре, че не 

можеш да работиш. А това, че по твоя вина се затваряш в себе си и не 

допускаш умишлено хора в живота си.  

Да, виновни сме. Виновни сме, че сме изтеглили късата клечка  и 

имаме не само рядко, но и неразбрано заболяване. Виновни сме, че се 

опитваме да осведомим по интелигентен начин тези, от които зависим: 

що е то периневрални кисти на Тарлов и има ли то почва у нас. Виновни 

сме, че не сме обединени като общност и не защитаваме със зъби и нокти 

правата си. Трябва ли да се вдигнем 110 човека, куцо, кьораво и сакато, и 

да разпънем палатки пред Министерски съвет или Министерство на 

здравеопазването? Тогава най-вероятно ще ни забележите. То и по 

принцип така се решават проблемите в България. Нужно ли е да се стига 

до там?  

Мисля, че бях крайно изчерпателна, че чак и досадна, но именно 

това са нещата, които исках да ви разкажа. В какво положение сме, какво 

изпитваме и как се чувстваме. И от сега да се застраховам, че години 

наред мислех положително, четох книги за позитивно мислене, гледах 

филми за излъчване на вибрации към Вселената. Слушах звуци на 

определени честоти и нищо не проработи. Смело си признавам, че имам 

нужда от професионална помощ, заради депресията, в която се намирам.  



112 
 

Молбата ми към всички вас, е да изпитвате респект и уважение към 

хората в неравностойно положение. Ценете здравето си хора – то е най-

важното. Ценете всяка крачка, която можете да направите без болка. 

Когато можех да вървя нормално и да живея живота си на пълни обороти, 

дори не си давах сметка какво богатство е това, защото го приемах за 

даденост. Да, но когато минах от другата страна , разбрах, какво съм 

имала и съм го изгубила.  

Днес ми се наложи да изляза навън и да измина 100м, като ги 

изминах на 4 почивки. Вървях бавно и с много болка и сълзи. Бях център 

на внимание, което още повече ме съсипа психически. Когато видите 

такъв човек по улицата, ако не можете да му помогнете, то тогава не се 

вторачвайте в него. Не е приятно да те оглеждат и съжаляват. Повярвайте 

ми. Въпреки, че бях надрусана с лекарства, това за мен беше голямо 

мъчение, за което сега поне седмица ще си плащам скъпо за това 

удоволствие.  

Ценете всичко, което можете да правите, защото нищо не е даденост 

и нищо не е вечно. Бъдете здрави. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Коментар на Милена Желева, направен на 

14.02.2022 г. и публикуван на нейната 

Фейсбук стена. 

 

„12 години......болки, изолация, страдания и ходене по мъките в 

лабиринта на нашето „мило и грижовно здравеопазване“.  

12 години......4 коремни и 5 гръбначни операции.  

Много надежди и мечти, пропиляни..... 

Важни моменти в живота ми и в семейството ми, просто пропуснати... 

Близкото ми обкръжение все повече оредява с годините, защо ли... 

Светлият лъч надежда все повече избледнява и почти вече не го виждам... 

Почти година след заснемането на това видео, положението е още по- 

зле. И тогава съм била заредена с „коктейли“, и то си личи, а сега още 

повече. Ако сега трябваше да го заснема, повярвайте ми, щях да бъда 

много по- брутална. 

Изгледах току що видеото и не мога да се позная, все едно гледах друг 

човек. Не е останало нищо от онова младо и наперено момиче, което 

познавах. Усмивката и, която заразяваше всички около себе си, е 

замръзнала. Енергията, която имаше не за един, а за десет човека, е 

изгаснала. Силата, с която разполагаше, макар и с 50 кила тегло, се е 

изпарила. Надеждите и мечтите и са се стопили. Вярата й в медицината е 

заместена с гняв и огорчение. Красотата й е изчезнала, незнайно къде, 

всъщност знам, там където отидоха и „повечето от приятелите й“. 

Щастието и позитивното й настроение е изхвърлено в боклука. Тази 

жена, която говори, не е Милена, която познавах от преди 12 години. Не, 

не е тя. И всички, които я познаваха от тогава ще го потвърдят. И не 

говоря само за външния й вид, а за душата и излъчването й. Гледах и я 

слушах много внимателно, така, както го правя, тогава, когато се 

запозная с човек, който не познавам. Ами не, това не е тя. Колкото и 

болка, и страдания да изпитах през тези години, колкото и важни неща 

да забравих, никога няма да забравя онова слънчево момиче..., което 

вярваше в чудеса, което живееше в своята си приказка. Онова младо 

момиче, което помагаше на всички, дори и без да й бяха поискали помощ. 
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Тя можеше да преобърне света за хората, които обичаше. Имаше силата 

на мъж и можеше да се справи с всички трудности в живота. Беше 

заобиколена от много хора, които твърдяха, че я „обичат“. Времето обаче 

ги е „пресяло със ситното сито“ и останали малцина, но верни (благодаря 

им). Сърцето й....то беше огромно, там имаше място за целия свят. Аз я 

познавах, познавах най-добре сърцето и душата й. Къде отиде това 

момиче!? Къде се изгуби в лабиринта от проблеми и болести!? Липсва ми 

ужасно много... В първите години от изолацията ми поне ме навестяваше 

в съня ми. Там беше истинска и неподправена, здрава и енергична, 

помагаща и обичаща, мила и добра. Започна все по-рядко да ме посещава 

в съня ми това момиче… Какво се случи, не разбирам? Обиди ли ми се? 

Не може да ми прости ли? Не може да съжителства в това болно тяло, 

може би.....Не знам. Искам да й кажа, че ми липсва много. Тя е една от 

всички онези хора, които загубих в живота си, но за нея ме боли най-

много. Искам пак да я видя усмихната и щастлива, копнея за това. Ще я 

видя ли отново, не знам... но знам, че ще я очаквам да се завърне, до 

последния си дъх. Моля ви, ако я видите, предайте й, че ми липсва много! 

Ако се завърне, някой ден, ще й отстъпя това тяло с удоволствие, защото 

знам, че тя ще направи и невъзможното, възможно, за да го приведе в 

ред. Убедена съм, даже го виждам, как като фурия ще се развилнее и ще 

поправи всичко. Ще въведе веднага ред и дисциплина и ще успее да 

попълни липсите за тези 12 години. Няма да мрънка и да се оплаква, като 

тази, която в момента е в тялото й. Ще направи така, че всеки ден ще бъде 

слънчев и дори и в най лошото ще открива доброто. Вярвайте ми, такава 

е... и ето затова ми липсва!  

Тази Милена, която говори във видеото, тя не е с всичкия си вече. 

Толкова уморена и изтощена от болките е, че не вижда по - далеч от носа 

си. Пие си „коктейлите“, които и причиняват мозъчна мъгла и през 

повечето време спи. Изключила си е телефона, за да не я притесняват. 

Плаче за щяло и нещяло и дори в добрите неща успява да открие нещо 

лошо. Черногледа е и знае, че това й вреди, но не може да промени 

ситуацията. Все се оплаква и иска да излее душата си пред всички, защото 

си мисли, че по този начин ще й олекне. Ще успее да премахне буцата, 

заседнала в гърлото й. Мързелива е, чака да я обслужват постоянно. 

Непохватна е. Стане да отиде до банята, пада и се пребива. Чака да я 
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вдигнат. Хване нещо и го изпуска на земята. Не излиза вече от къщи. Не 

може нищо да прави, освен да лежи и да се самосъжалява. Боли я, 

разбирам я, но няма кой да й помогне. Трябва да се примири с 

положението си, но тя не ще. Очаква, все е в очакване на чудото да се 

случи и да скокне от леглото. Но, колкото повече време минава, толкова 

повече загубва вярата си. Нервна е винаги и много ядосана. Чудя се колко 

още ще може да издържи... Пред хората се прави на силна и борбена, 

играе роля, а всъщност вече няма сили дори и да диша. Честно ви казвам, 

изобщо не я харесвам тази Милена. Не искам около себе си такъв 

негативен, мрънкащ и болен човек. Досадна е... говори все едно и също, 

като развалена грамофонна плоча, а дори не го осъзнава. Има няколко 

човека в живота си, които са близо до нея и все още я обичат, но докога? 

Ще им писне от нея. Даже се чудя как и те не са я изоставили и не са й 

обърнали гръб... Може би от съжаление са до нея. Не знам, не ги 

разбирам и тях. Може би очакват и те, че някой ден онова лъчезарно 

момиче ще се завърне!? Може би го вярват повече от мен самата... 

Сигурно сте чували какво казват възрастните хора, че Бог давал на човека 

толкова, колкото можел да понесе. Ами мисля, че това не е вярно. Той 

отдавна трябваше да види, че тя не може повече болки да понесе. Куче да 

беше, нямаше да издържи. Камък да беше, щеше да се пречупи. 

Възможно ли е, защото в гръбнака си има доста титаниев материал, 

затова да е толкова издръжлива? Не мисля. Защо до сега не се е отказала? 

Може би си мисли, че животът няма да продължи без нея. Това е глупаво 

и наивно да си го мислиш. Сетих се, има две деца, които са целият и свят. 

Обича ги твърде много и не иска да ги изостави. Това ще да е. Това си е 

чист егоизъм. Едва ли си дава сметка какво им причинява с присъствието 

си в това положение. Натоварва ги физически и емоционално, но и затова 

не си дава сметка дори. Те милите, за съжаление познават, тази Милена, 

която и аз не понасям. Не помнят онази, жизнената и кипяща от енергия 

и живот, жена и майка. Не я познават и помнят.....само са чували за нея. 

Близките й я помнят обаче. Съпругът и също. Едва ли вярват, че тя 

някога ще се върне, но се надяват милите. Боли ме, като ги гледам, че се 

надяват. Но за нея ме боли повече, че тя дори и не се надява. Не вярва в 

чудеса и сигурно има защо. Всеки ден й разказвам, че чудеса се случват 

по света, но нали ви казвам, тя е постоянно омагьосана и спи. Може би не 
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ме разбира какво й говоря. Докато не се случи чудото, което очаква, може 

би дотогава няма да повярва в чудесата. Такава е вироглава. Нали ви 

казвам, изобщо не я харесвам. Дано да се върне онази Милена, че тази 

дълго няма да я изтърпя... 

Отблизо с една невидима пациентка в България, с рядкото заболяване 

периневрални кисти на Тарлов, което преобърна живота и и погуби 

мечтите и, но въпреки всичко, лекарите в България, а и много други по 

света, продължават да отричат, че това заболяване може да те 

инвалидизира...“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Биографичен коментар на Стела Лазарова, 

публикуван на 13 март 2022 г на нейната 

Фейсбук стена 

 

Провокирана от различни случки с различни хора, реших да напиша 

това с надеждата за по-добро разбиране на тези, които живеят със 

симптоматични кисти на Тарлов, хроничната болка, която ги 

придружава, увреждането на нервите и промените в живота, които 

причиняват. 

До семейството ми, приятелите ми, познатите ми и до всички, които 

биха искали да разберат какво е да живееш с кисти на Тарлов! 

Наличието на кисти по корените на гръбначните нерви и 

последващото увреждане на нервите причиняват хронична болка и 

означават, че много неща в живота ми се променят и много от тях са 

НЕВИДИМИ. Повечето хора не разбират за безмилостната, 

непреодолима болка и нейните последици, а тези, които си мислят, че 

знаят, всъщност са много дезинформирани. В духа на информиране на 

тези, които искат да разберат, това са нещата, които бих искала да 

разберете за мен и моята медицинска диагноза кисти на Тарлов. 

Моля, разберете, че животът с това медицинско състояние НЕ 

означава, че все още не се опитвам да живея „нормален“ живот. Въпреки 

това, прекарвам по-голямата част от дните и нощите си в значителна 

болка и изтощение. Понякога вероятно не ви се струвам много забавна, 

но все пак съм аз... просто заседнала в това променено тяло. Има неща, 

които вече не мога да правя и трябваше да приема това. Фокусирам се 

върху това, което МОГА, а не върху това, което не мога!  

Тревожа се за това как промените в мен се отразяват на вас, хората 

около мен. Държа много на семейството си и приятелите си и бих искала 

да ви чувам да говорите за живота си, семейството си и дейностите си. 

Искам да говоря и за други неща, различни от мен и моето медицинско 

състояние и болка. Все още имам същите интереси, които винаги съм 

имала; има само някои от тях, които вече не мога да преследвам активно. 



118 
 

Благодарна съм за нещата, които все още мога да правя, за вярата си и за 

благословията на вашата подкрепа, любов и приятелство. 

Моля, разберете разликата между „щастлива“ и „здрава“! Когато 

имате грип, вие се чувствате зле от него, но след седмица-две се връщате 

към нормалното. Живея с тази диагноза и нейните симптоми повече от 

година и половина и не мога да съм нещастна през цялото време! 

Всъщност работя усилено, за да не бъда нещастна! Така че, ако ми 

говорите и аз звуча щастлива, това означава, че съм щастлива. Това е 

всичко. Това не означава, че не ме боли или че не съм изключително 

уморена, или че се „оправям/оздравявам“. Моля, не казвайте: „О, звучиш 

добре!“ или „Но ти изглеждаш толкова добре!“, сякаш нищо не може да се 

обърка. Когато съм около вас и другите, се опитвам да се усмихвам, да се 

смея и да се радвам да бъда с вас. Щастлива съм, че съм със семейството 

си и приятелите си и се опитвам да изглеждам и да се държа нормално. 

Моля, разберете, че това, че мога да седя, да стоя, да ходя или да бъда 

общителна в продължение на 15 минути, не означава непременно, че 

мога да го направя в продължение на 30 минути или 1 час! Това, че вчера 

успях да го направя за 30 минути, не означава, че мога да направя същото 

днес! С това медицинско състояние става все по-объркващо всеки ден. 

Може да е като йо-йо. Никога не знам от ден на ден как ще се чувствам, 

когато се събудя и колко болезнен ще стане денят. Повечето случаи 

никога не знам от час на час. Това е един от най-трудните и 

разочароващи компоненти на живота с кисти на Тарлов и хронична 

болка. 

Това със сигурност затруднява планирането напред и означава, че 

трябваше да се адаптирам към променен начин на живот. 

Моля, имайте предвид, че хроничната болка е променлива. Напълно 

възможно е един ден да мога да се разходя, да изляза на обяд с вас, да 

пазарувам, въпреки, че когато се прибера вкъщи или на следващия ден, 

ще имам проблем с ходенето до съседната стая! 

Моля, не се обърквайте, като кажете или си помислите: „Но ти го 

направи преди!“ или „О, хайде, знам, че можеш да направиш това!“. Ако 

искаш да направя нещо, попитай дали мога. Може да се наложи да 

отменя поет ангажимент в последния момент. Ако това се случи, моля, не 

го приемайте лично! Ако сте в състояние, моля, опитайте се да си 
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спомните какъв сте късметлия, че сте физически в състояние да правите 

нещата, които можете да правите! Трябва постоянно да променям 

приоритетите си в плановете и дейностите си, поради болките си и 

другите симптоми, които продължават. Все още се уча всеки ден да се 

справям с това, което вече не мога!.  

Моля, разберете, че „излизането и правенето на неща“ не винаги или 

непременно ме кара да се чувствам по-добре и често може да влоши 

симптомите ми! Ценя моментите, в които мога да бъда по-общителна и 

активна. Наистина се опитвам да бъда толкова общителна и активна в 

дейности, доколкото е възможно, доколкото болката и симптомите ми 

позволяват!  

Ако бях способна да правя нещо, което да отнема болките и 

симптомите ми през цялото време, не мислите ли, че бих го правила? Вие 

ме познавате и знаете как беше живота ми преди тези кисти на Тарлов и 

последващите симптоми да започнат. 

Очевидно хроничната болка може да бъде в цялото тяло или да бъде 

локализирана в определени области. Понякога участието в една дейност 

за кратък или дълъг период от време може да причини повече симптоми 

и увеличаване на физическата болка. Времето за възстановяване от 

правене на нещо, което не трябва да правя или по-дълго, отколкото 

трябва да го правя е значимо! Наричам го прекаляване и го плащам 

скъпо!. 

НЕ винаги можеш да четеш болката по лицето ми или в езика на 

тялото ми! Болката НЕ Е причинена от депресия!!! Тъгата и понякога 

раздразнителността, които може да чуете в гласа ми (въпреки че усилено 

се опитвам да ги скрия) са от болката и корекциите, които трябваше да 

направя в живота си, за да продължа и се дължат на промените, като да 

изляза с приятели, да ида на кино, да пазарувам, да почиствам къщата си 

и т.н., както правех преди. 

Моля, разберете, че ако кажа, че трябва да седна или да легна сега, 

това вероятно означава, че трябва да го направя точно сега! Не може да 

бъде отложено или забравено, само защото съм някъде другаде или съм 

по средата на нещо! Хроничната болка не прощава и не чака никого!  
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Може би сте се чудели защо не взема нещо по-силно за болката. 

Опитах много различни лекарства и за съжаление много странични 

ефекти, но без ефект върху болката! 

Тези симптоматични кисти на нервите на гръбначния мозък са редки 

и не са свързани с по-разбираеми и често срещани проблеми, като херния 

или разкъсване на дискове. 

Понастоящем в света има само шепа смели и опитни неврохирурзи, 

които приемат по-голямата част от пациентите с това рядко заболяване и 

са готови да предложат лечение. 

Към момента резултатите от лечението показват по-висок процент 

на подобрение и много пациенти са значително подобрени, в зависимост 

от процента увреждане, до който са стигнали преди лечението. 

Ако от време на време изглеждам раздразнителна или 

дистанцирана, това вероятно е защото изпитвам засилване на 

симптомите. Не се опитвам нарочно да бъда такава.  

Всъщност много се старая да изглеждам и да се държа нормално. 

Надявам се, че ще се опитате да разберете. Преживях и все още 

преминавам през много промени. Хроничната болка е трудна за 

разбиране, освен ако не сте я имали. Нанася хаос на тялото и ума! Това е 

изтощително и отчайващо! Почти през цялото време знам, че правя 

всичко възможно, за да се справя с това и да живея живота си по най-

добрия начин. Моля ви да ме търпите и да ме приемете такава, каквато 

съм, макар и променена от начина, по който ме познавате преди кистите 

на Тарлов. Знам, че не можете буквално да разберете ситуацията ми, 

освен ако не сте на мое място, но доколкото е възможно , ви моля да се 

опитате да проявите разбиране като цяло!  

В много отношения завися от вас, най-близките ми. Трябва да се 

обаждате или да ме посещавате, когато не мога да изляза. Понякога ще 

имам нужда от вас да ми помогнете с пазаруването, готвенето, чистенето. 

Познавате ме достатъчно добре, за да знаете, че ми е много трудно да 

помоля за помощ. Вие сте моята връзка с нормалността в живота! Можете 

да ми помогнете да поддържам връзка с частите от живота, които толкова 

ми липсват! Знам, че поисках много „разбиране“ от вас и ви благодаря, че 

прочетохте най-съкровените ми мисли! Наистина означава много за мен, 

че ви пука! Главата и сърцето ми са все същите, това е тялото ми, което се 
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промени и животът ми, такъв, какъвто го познавах преди кистите на 

Тарлов, също се промени! 

Това ново пътуване да се науча да живея с това рядко медицинско 

състояние е най-трудното нещо, което се е случвало в живота ми! 

Оценявам дълбоко вашите любов, загриженост и подкрепа! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

Тарловите пациенти в България - 

траекторията на една болка  

БЦНП 28 Октомври 2021 

Мисията ни като Български център за нестопанско право е да 

помагаме на гражданските организации да постигат успешно своите 

мисии. Част от това е да правим по-видими и проблемите, пред които 

се изправяте, и решенията, които давате с ежедневната си работа. В 

секция ИсторииТе на нашия сайт продължаваме да разказваме за 

гражданските организации и каузите, за които се борят. Благодарим 

на OFFNews за партньорството в това начинание. Материалът е 

изготвен от Зарина Василева и е публикуван оттук без промени. 

 

Остра, пареща болка, която жигосва всяко движение. Болка, която не 

си отива дори и в покой. Болка, която хищно поглъща тялото в 

продължение на години, за да го прикове за себе си и инвалидната 

количка. 

Болката 

Така започва историята на болката при Моника Маринова. Тя е 

млада, енергична и щастлива майка, когато се сблъсква с първите 

симптоми – болки в кръста, изтръпване и сковаване. След множество 

прегледи при невролози, неврохирурзи, нефролози, уролози, гинеколози, 

се стига до така популярната у нас диагноза „дискова херния“. 

Следват осем години, изпълнени с редица изследвания, терапии и 

още много, много болка. Единственото решение ,според специалистите, е 

операция, след която „ще тичаш“, както те убеждават пациентката си. 

Решена да върне предишния си динамичен живот и да бъде пълноценна 

майка за дъщеря си, Моника се подлага на операция в София, за която 

първоначално смята, че е минала успешно. Това, което не минава обаче, 

отново е болката. Състоянието на младата жена и самотна майка се 

http://bcnl.org/analyses/category/istoriite.html
https://offnews.bg/
https://offnews.bg/litca/tarlovite-patcienti-v-balgaria-traektoriata-na-edna-bolka-763187.html/


123 
 

влошава изключително бързо и само няколко месеца по-късно тя е в 

инвалидна количка, а за нея се грижи единствено дъщеря ѝ: 

Чувствах се изгубена, съкрушена и много изплашена. Тялото ми 

от кръста надолу буквално отказа. Не можех да направя елементарни 

ежедневни неща. Не можех да гледам дъщеря си. Вместо аз да гледам 

нея, тя трябваше да гледа мен. Буквално двете минавахме през ада. 

Диагнозата 

Моника провежда консултация с д-р Франк Фейгенбаум от 

Американския институт за гръбначна хирургия, която преобръща живота 

ѝ. Едва тогава тя разбира, че има рядкото заболяване Периневрални 

кисти на Тарлов и е необходимо да бъде извършена операция в чужбина: 

Оказа се, че именно кистата на Тарлов е предизвиквала всичките 

ми симптоми, а не така „удобната“ дискова херния за масовите 

лекари в България. До този момент не бях чувала нищо за това 

заболяване. Започнах да търся в интернет, но нямаше никаква 

информация на български език. 

Симптомите на Периневрални кисти на Тарлов много наподобяват 

симптомите от дискова херния или се припокриват с тези на 

ревматологичните заболявания. Трудни са за разпознаване, а дори да 

бъдат открити, кистите не се признават за причинители на болките, 

дискомфорта и влошеното общо състояние. 

Моника Маринова извежда най-честите симптоми на заболяването: 

пареща и изгаряща болка, болки в таза, кръста и долната част на гърба, 

болка в гърдите, горната част на гърба, шията, ръцете и китките, слабост 

и/или спазми в краката и ходилата/ръцете и китките, схващане, 

парастезии в зависимост от мястото на кистата/кистите, болка при 

кихане или кашляне, главоболие и понякога замъглено зрение, двойно 

виждане, виене на свят, усещане за губене на равновесие, вагинални 

болки при жените, тазови или болки в коремната област, болезненост в 

интимната област, ректална болка, заболявания на пикочния мехур, 
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нарушения на уринирането, загуба на мускулен контрол или слабост, 

бавна подвижност. 

Операцията 

В края на 2015 г., Моника заминава за Кипър в инвалидната си 

количка, за да бъде направена така чаканата операция: 

Чакана, за да мога да си върна живота отново в моите ръце. 

Чакана, за да мога да отглеждам дъщеря си и да бъда пълноценна 

майка. Чакана, за да мога да проходя отново. 

Операцията този път минава наистина успешно. Още на третия ден, 

младата жена прави първите си крачки, а съвсем скоро се връща в 

България, изпълнена с надежда за по-добър живот: 

Случи се! Започнах да си връщам живота. Изпитвах нечовешка 

болка, но въпреки това не се отказах и продължавах с 

рехабилитацията. Цялото възстановяване реално ми отне 3 години, 

за да мога да бъда пълноценен човек. Да, имах си моите ограничения и 

продължавам да ги имам, но те са си само за мен. Никой не ги вижда. 

През това време срещнах ученическата си любов, оженихме , 

благодарение на дарители и родих втората си дъщеря. Някак си 

животът ми започна да се нарежда. 

Заболяването 

Заболяването „Периневрални кисти на Тарлов“ се открива с ядрено-

магнитен резонанс и електромиография. Колкото по-рано се 

диагностицира, толкова по-щадящ живот ще води пациентът, избягвайки 

дейности и движения, противопоказни на състоянието му. 

За съжаление, в България рядко се срещат специалисти по образна 

диагностика, които да разпознават и описват Тарловите кисти, 

защото информацията за заболяването е недостатъчна. Ако 

случайно някой от тях успее да ги установи, обикновено ги описва 

като асимптоматични. При некоректно разчитане, трудностите за 

пациентите се увеличават още повече. Поради тази причина, за да се 
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постави диагнозата на пациента, минават години, споделя тревогите 

си Моника. 

Периневралните кисти на Тарлов могат да се образуват във всеки 

раздел от гръбначния стълб , като най-често се установяват в областта на 

кръста/таза: 

Ще се опитам да обясня с прости думи какво представляват 

кистите на Тарлов. Нашето заболяване е увреждане на гръбначните 

нерви. Нерви, които се намират в гръбначномозъчния канал. На самия 

нерв се образува балонче, което се пълни с гръбначномозъчна течност. 

Или накратко нервът ни се превръща в киста. Именно това отличава 

кистата на Тарлов от всички останали кисти, които могат да се 

появят в гръбначномозъчния канал. Представете си, че нервът е по-

тънък от косъма на косата ни. Кистата на Тарлов не може да се 

изреже, за да се премахне, трябва да се обработи много прецизно, като 

манипулацията е много рискова. Колкото повече време съществува 

кистата, толкова повече се уврежда нерва. В един момент дори и да се 

стигне до операция, нервът може да е толкова увреден, че операцията 

да не помогне. Заболяването няма рамка. То е непредвидимо. При всеки 

протича различно, но изходът в повечето случаи е един - 

инвалидизация. 

Лечението 

Към момента нямаме доказателства за успешни операции в 

България. Имаме пациенти, които са оперирани в едни от най-

големите болници в София, но за съжаление имат рецидиви. Видно, 

нашите неврохирурзи правят опити, но не мога да коментирам 

методите, които се прилагат в България, защото епикризите са 

крайно кратки в частта за метода на операцията. Заболяването 

масово се подценява и неглижира. 

Моника изпраща заявления за достъп до обществена информация до 

25 неврохирургии, но получава отговори едва от 14, от които само в една 

болница са регистрирани 17 подобни операции. Те обаче не фигурират в 

НЗОК: 
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Пълна мистерия е как са направени тези операции по здравна 

каса, а в нея те не фигурират. Всички останали болници ми 

отговориха, че не са правили, защото е трудно, защото заболяването 

няма МКБ, защото няма специалисти. 

Моника открива още несходства в отговорите, които получава от 

болниците. За някои от тях, които заявяват, че не са извършвани подобни 

операции, свидетелстват епикризите на пациенти, подложени на 

хирургични интервенции:  

Хаосът е пълен. Никой не знае колко сме пациентите в България с 

това заболяване. Нещото, което знам със сигурност, е с колко 

пациента аз имам контакт. Към днешна дата сме 146 човека. 146 

човека, които сме невидими за здравната и социалната системи в 

България. 

Единствената алтернатива остава лечението в чужбина, което е 

скъпо и недостъпно за българските пациенти. НЗОК не поема лечението 

за конкретната болница в Европа. 

В световен мащаб са признати четирима лекари, които успешно 

оперират пациенти с Периневрални кисти на Тарлов. Към днешна 

дата от тези 146 човека в чужбина сме оперирани едва 12. Една част се 

лекуваме, благодарение на дарителски кампании, други теглят 

кредити, трети продават имоти и затъват в заеми... И всичко това, 

за да могат да живеят, а не просто да съществуват, споделя Моника. 

Истински Параграф 22 се оказва и достъпът до лекаря, върнал 

радостта от живота на Моника: 

Болницата в Кипър няма как да издаде документ, че работи с 

формуляр s2 за планово лечение в чужбина, защото хирургът е 

американец. Здравната каса в България изисква от пациентите да 

представят именно този документ. Ако не го представят, 

преписката им остава без разглеждане и дори не стига до 

консултантите за разглеждане. 
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Според Моника единственото решение е Министерство на 

Здравеопазването да работи директно с болницата в Кипър и да осигури 

мониторинг на провежданото лечение. Още повече, че заболяването 

„Периневрални кисти на Тарлов“ е вписано и признато в системата на 

Orphanet - портал за информация за редки болести, под код Orphacode: 

65250 – Tarlov cista – периневрална киста на Тарлов. Целта на Orphanet е 

да помогне за подобряване диагностиката, грижите и лечението на 

пациентите с редки заболявания. 

Сдружението 

На 13 април 2019 г. Моника учредява „Сдружение на Тарловите 

пациенти в България- Лечение без Граници“, въпреки че се сблъсква с 

много негативни реакции: „Недей! Няма смисъл! Не можеш да се 

пребориш в България! Защо ще си губиш времето, когато ти вече си 

оперирана?“. 

През годините започнах да търся пациенти в България с моето 

рядко заболяване. Установих, че всички вървим по един и същи объркан 

път. Лутаме се в обикаляне по лекари и заболяването масово не се 

приема, че може да бъде симптоматично. Всички бяхме чували, че е 

нормално да имаш кисти, че си въобразяваме, че ни боли и трябва да 

посещаваме психиатър... След всички неволи като пациент с години 

наред, мечтаех да направя сдружение на пациентите с кисти на 

Тарлов в България, което да защитава правата на хората с това 

рядко заболяване. Нашето заболяване не е признато по абсолютно 

никакъв начин в България, няма МКБ номер, не можем да се явим на 

ТЕЛК и да получим проценти за влошеното ни физическо състояние. 

Най-важната ни цел е заболяването да бъде признато като рядко в 

България. Мисията ни е да информираме, насърчаваме и подкрепяме 

страдащите от Периневрални кисти на Тарлов и физиологическите и 

психологическите последствия от заболяването, защото то става 

видимо, едва когато пациентът е в силно влошено състояние. 

Сдружение на Тарловите пациенти в България - Лечение без 

граници реализира I-ви Национален конгрес на рядкото заболяване „ 

Периневрални кисти на Тарлов“ през 2019 година. За първи път в 
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България през 2020 г се стартира проект за генетично изследване на 

пациенти с Периневрални кисти на Тарлов за заболявания на 

съединителната тъкан. А тази година излиза и първата книга за 

заболяването - „Траектории на страданието и болката“. 

Предстои отпечатването на втори тираж от първата ни книга. 

Първата ни книга в момента се превежда на италиански, търся 

преводачи, които да я преведат безвъзмездно на английски и немски. 

Към книгата има огромен интерес от Европа и САЩ. Вече се работи и 

по втората книга за заболяването, не крие радостта си Моника. 

Обезпечаването на всички тези дейности е трудно, защото 

организацията не се финансира от държава или община. Сдружението се 

издържа от символичен членски внос, в размер на 5 лева, и от дарения. 

За мен е много важно една организация да е работеща, а не просто 

да съществува. Смело мога да кажа, че сме работещо сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза. Наши членове са както част от 

пациентите, така и хора, които не са засегнати пряко от 

заболяването, а просто ни подкрепят. Всеки, който желае , може да 

стане член, като за целта е необходимо да се свърже с мен. Много би 

ми се искало да можем да се финансираме и по друг начин, защото 

средствата ни са крайно недостатъчни, но някак си не ми стигат 

времето и силите. Тъжно ми е да го кажа , но сдружението реално съм 

аз. С него ставам и с него си лягам. Имам още няколко човека, които ми 

помагат, но предвид физическото им състояние, колкото и да искат не 

могат да поемат повече товар, не крие тъгата си Моника, но е уверена, 

че трябва да продължи да информира и подпомага пациентите, 

медицинските лица и институции в България, защото: никой не е 

застрахован, че някой ден няма да се окаже с рядко заболяване. 

http://bcnl.org/analyses/tarlovite-patsienti-v-balgariya-traektoriyata-na-

edna-bolka.html?fbclid=IwAR0CidfJ3S-

u7Q9z4lHilHx9pkaWo6c95L2FfX4vTMEpxVWXxTZEqkg-5VA 

  

http://tarlov-bg.eu/контакти/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Моника Маринова: Ние търсим подкрепа, 

а не да ни гледат накриво и с насмешка 

През юни (2020), „Сдружението на Тарловите пациенти в България- 

Лечение без граници“, попита 25 лечебни заведения, по реда на за достъп 

до обществена информация, дали и как лекуват пациенти с кисти на 

Тарлов, как ги проследяват и други важни въпроси, отговорите на които 

би трябвало да внесат яснота в и без това не лекото ежедневие на хората 

страдащи от заболяването. Дали и какви отговори са получили и ще 

продължи ли лутането на пациентите между специалистите, лечебните 

заведения и диагнозите, разговаряме с Моника Маринова – председател 

на сдружението с кисти на Тарлов в България. 

Г-жо Маринова защо изпратихте всички тези въпроси до 

болниците, каква беше целта и какви бяха очакванията ви? 

Предвид това, че заболяването е рядко и все още некласифицирано в 

България , ние-пациентите с диагноза Периневрална киста на Тарлов 

срещаме изключително много трудности още от диагностицирането, след 

това с изследванията, съответно и с лечението. 

Изпратих тези така важни 10 въпроса за да мога да обобщя по 

някакъв начин положението в България за нашето заболяване. Целта 

беше да се улеснят поне малко пациентите и да знаят къде могат да 

отидат на преглед, а не просто да обикалят безброй медицински лица, 

които видимо не разбират от нашето заболяване. Очакванията ми бяха, 

че ще получа отговори от всички лечебни заведения и от НЗОК с 

конкретика, а не просто отбиване на номера. Въпросите , които зададох 

на 25 лечебни заведения в България са: 

1. Колко пациента като брой във вашето лечебно заведение са 

диагностицирани с рядкото заболяване Периневрални кисти на Тарлов? 

2. Съществуват ли пациенти с Периневрални кисти на Тарлов, които 

са оперирани във вашето лечебно заведение? Ако да, колко са като брой? 

3. В случай, че съществуват такива пациенти с Периневрални кисти 

на Тарлов, които са оперирани във вашето лечебно заведение, от кои 

неврохирурзи са извършени операциите? 
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4. В случай, че съществуват такива пациенти с Периневрални кисти 

на Тарлов, които са оперирани във вашето лечебно заведение, по коя 

клинична пътека е направена операцията? Или ако не се поема по 

клинична пътека, каква е левовата равностойност, която е заплатил 

пациента? 

5. В случай, че съществуват такива пациенти с Периневрални кисти 

на Тарлов, които са оперирани във вашето лечебно заведение, проследява 

ли се тяхното състояние след операцията? Ако да, как? 

6. Във вашето лечебно заведение има ли доказани специалисти, 

които могат да наблюдават / консултират пациентите с Периневрални 

кисти на Тарлов? 

7. Когато на пациент с Периневрални кисти на Тарлов трябва да се 

направи ЕМГ  от специалист, кое МКБ се посочва в направлението, като 

се има  предвид, че заболяването няма МКБ? 

8. Когато на пациент с Периневрални кисти на Тарлов трябва да се 

направи КТ, кое МКБ се посочва от специалиста в направлението, като се 

има предвид, че заболяването няма МКБ? 

9. Когато на пациент с Периневрални кисти на Тарлов трябва да се 

направи ЯМР, кое МКБ се посочва от специалиста, като се има  предвид, 

че заболяването няма МКБ? 

10. Съществуват ли пациенти с Периневрални кисти на Тарлов, 

които са насочени към вашето лечебно заведение за хоспитализация? Ако 

да, колко са като брой и с какво МКБ е насочен пациента от 

общопрактикуващ лекар/специалист? 

В тези 10 въпроса са кодирани всички проблеми, свързани с достъпа 

до здравни услуги и грижи за хората с ПНКТ в България, с начина на 

лечение и следоперативно проследяване и грижи, с преодоляване на 

административни бариери (липса на код по МКБ), с адекватно финансово 

обслужване на здравноосигурени граждани в рядко заболяване, с нивото 

на познание от страна на лекарите на болестта и начините за нейното 

лечение. 

Можем ли да обобщим какви отговори получихте? Има ли 

болници в България, които лекуват пациенти с Кисти на Тарлов 

и кои са те? 
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Хм, много добри въпроси. Получих 14 отговора (56%) от лечебни 

заведения. За обобщение мога да кажа единствено, че съм разочарована и 

то много. Масово ми отговарят с по едно изречение, буквално проформа. 

Оказа се, че има болница в България, която прави операциите без 

никакъв проблем, видно от отговора, който получих. Това е болница Св. 

Иван Рилски, гр. София. При тях има направени 17 операции на пациенти 

с Периневрални кисти на Тарлов. Странното тук са няколко неща. 

Отговорът на болница „Св. Иван Рилски“, гр. София, задава 

множество нови загадки: 

- В момента в България имам контакт вече с 78 пациента. Как така 

нито един от нас, за толкова години, не попадна на човек опериран там? 

- От болницата ми отговарят, че имат МКБ и КП, по които се правят 

операциите. Това е чудесно, но заболяването още не е прието в България 

като рядко заболяване. И именно за това се боря втора година. 

- В отговора на НЗОК не фигурират 17-те човека, които са оперирани 

там. 

- На въпроса ми към тях: „Имат ли правени операции, ако да- 

проследяват ли се пациентите и как“. Те ми отговарят да, проследяват се 

чрез 2 прегледа, в рамките на 1 месец, както е по КП. Видно е редно да 

направя много важно уточнение. Рецидив на оперираната киста може да 

се получи от 2-3 месеца до 3 години. Следователно лечебното заведение 

въобще не е наясно дали операциите са успешни и какво е състоянието на 

пациентите. Мнението на всички пациенти , с които имам контакт е, че не 

става въпрос за това просто да ни оперират, а да ни оперират успешно. 

- Друг важен момент е, че неврохирурзите, които са цитирани в 

отговора им, като специалисти, които извършват, тези операции, са 

консултирали доста от пациентите, с които имам контакт. Отговорът, 

който често чуват е, че кистите им са малки (до 3 см), и гарантират, че не 

са за операция. Как киста до 3 см е малка? Медицинските лица са 

достатъчно наясно колко е тясно пространството в гръбначно-мозъчният 

канал. Представете си балон 3 см, поместен там? Една киста, дори 1 см, 

може да нанесе големи поражения…. Друг момент е , че масово се казва, 

че кистите им са асимптоматични, което категорично не е вярно. Как на 

пациент, който няма придружаващи заболявания, ама никакви, му 

гарантираш, че не са симптоматични. Несериозно е! Има си специфични 
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симптоми за заболяването, от които е видно, че проблемът е в кистите. 

Част от пациентите, които са ходили при тях, имат увредени нерви и 

ЕМГ- то ясно го показва. 

Изтъкват ли лечебните заведения причини за 

невъзможността си да приемат и лекуват пациенти с Тарлови 

кисти? Има ли отговори, които изпъкват с нещо или правят по-

особено впечатление? 

Има специалисти, които въобще не признават съществуването на 

това заболяване. Според други оперативното лечение е неуспешно и 

вероятно затова не трябва да се прави. Има достатъчно литература 

налице и световен опит, както и успешно приключили операции и 

терапии и затова не разбирам защо е това отношение към всички нас. 

Ние просто търсим подкрепа, искаме да се доверим на някого, да знаем 

какво се случва с организма ни, какво да очакваме. Масово болниците от 

които имаме отговор не са имали такива пациенти. Някои ми отговарят , 

че не си водят статистика, което респективно означава, че те не знаят 

какви пациенти минават през болницата им. 

Учудих се от отговора на СБАЛ Гръбначен Център АД, гр. София – 

„не са лекувани и не се лекуват пациенти с това заболяване“. Как така не 

лекуват? При повечето пациенти минават години, докато се установи 

заболяването. Да разбираме ли, че ако отиде пациент при тях със 

симптоми те няма да го приемат? Ако отиде пациент вече с установени 

кисти на Тарлов да разбираме ли, че ще бъде отпратен? Все пак 

пациентите отиват или с направление, или си плащат. Същият коментар 

мога да направя категорично и за МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД, гр. 

Сливен. Те пък ясно отговарят с едно изречение, че „не работят с 

пациенти с диагноза Периневрални кисти на Тарлов“. Това си е точно 

дискриминация! Това е липса на капацитет и проява на медицинско 

невежество. 

МБАЛ-Добрич АД нямат правени такива операции, но подчертават, 

че имат трима неврохирурзи с достатъчно клиничен и хирургичен опит. 

Те единствени казват ясно ситуацията в България, цитирам: „Очевиден е 

фактът, че по МКБ, което се използва понастоящем  Периневрални кисти 

на Тарлов не съществува . От това става ясно, че не могат да се правят 

изследвания и да бъдат кодирани по МКБ. Проблемът касае както 
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амбулаторната, така и болничната практика. Потърпевши са и болни, и 

лекари.“ 

При отговорите на две от болниците се получава голямо 

разминаване. Това са Военномедицинска академия - МБАЛ София и 

УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора. И двете 

болници ми отговарят, че при тях нямат правени операции на пациенти 

за „Периневрални кисти на Тарлов“, а истината е друга. Двама от 

пациентите, с които имам контакт, са оперирани там. Съответно, в двете 

болници, по един пациент. Епикризите и на двамата пациента са при мен 

и виждам, че са оперирани в съответните болници. И на двамата 

пациента операциите са неуспешни и имат рецидив. Моят въпрос е: Защо 

на официално запитване, съгласно ЗДОИ, ми се отговаря с невярна 

информация? На отговорите ли да вярвам или на епикризите? Самите 

пациенти, когато видяха отговорите, бяха обидени и ми задават въпроса: 

„Ама как, аз съм оперирана там.“ 

А останалите? Има ли болници, които изобщо не са ви 

отговорили и какви според вас са причините за това? 

Останалите 11 болници, дори не сметнаха за необходимо да ми 

отговорят. Явно сме им под нивото! Съжалявам, че се изразявам така, но 

точно така се почувствахме всички пациенти. Нито изпратиха писмен 

отказ за отговор, нито поискаха писмено допълнително удължаване 

времето за отговор. Нищо! Все едно не съм им изпращала заявление за 

достъп до обществена информация. В крайна сметка, от никой не съм 

искала поименна справка за пациентите. Наясно съм със Закона за 

защита за личните данни и именно затова писах като брой. Шокирана 

съм, че болница „Пирогов“, София не ни отговориха на въпросите. Това е 

една от най-добрите болници в България и в нея са част от Националните 

консултанти по неврохирургия. 

Освен УМБАЛСМ „ Н. И Пирогов“, София, не са отговорили МБАЛ 

„Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище, УМБАЛ „ Георги Странски“, гр. Плевен, 

Български кардиологичен институт, гр. София, Умбал „Сърце и Мозък“, 

гр. Плевен, УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив, УМБАЛ Бургас , УМБАЛ „Св. 

Анна“, София , УМБАЛ „ Софиямед“, МБАЛ „Бургасмед“, МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов“. Защо не са ми отговорили? Нямам отговор. Може да 
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попитате тях защо не отговарят на сдружението, респективно на 

пациентите. 

Писали сте и до НЗОК, какво ги попитахте и какво ви 

отговориха? Какви впечатления остави отговорът у вас? 

Изпратих до НЗОК две заявления с важни въпроси, които засягат 

пряко всеки един пациент в България. Въпросите, които бях задала ,12 на 

брой, гласят следното :  

1. Когато пациент с Периневрални кисти на Тарлов трябва да се 

изпрати за ЕМГ от специалист, кое МКБ трябва да се посочи в 

направлението ,като се има  предвид, че заболяването няма МКБ? 

2. Когато пациент с Периневрални кисти на Тарлов трябва да се 

насочи за КТ, с кое МКБ трябва да го насочи специалиста, като се има  

предвид, че заболяването няма МКБ? 

3. Когато пациент с Периневрални кисти на Тарлов трябва да се 

изпрати за ЯМР, с кое МКБ трябва да го насочи специалиста, като се има 

предвид, че заболяването няма МКБ? 

4. Когато пациент с Периневрални кисти на Тарлов трябва да се 

насочи от общопрактикуващ лекар към невролог, кое МКБ трябва да се 

напише в направлението, като се има  предвид, че заболяването няма 

МКБ? 

5. Когато пациент с Периневрални кисти на Тарлов трябва да се 

насочи от общопрактикуващ лекар или невролог към неврохирург, кое 

МКБ трябва да се напише в направлението, като се има  предвид, че 

заболяването няма МКБ? 

6. Колко пациента като брой в България са диагностицирани с 

рядкото заболяване Периневрални кисти на Тарлов? 

7. Колко са пациентите, като брой, с Периневрални кисти на Тарлов,  

оперирани успешно в България? 

8. В случай, че съществуват пациенти с Периневрални кисти на 

Тарлов, които са оперирани в България, в кои лечебни заведения са 

осъществени операциите? 

9. В случай, че има пациенти с Периневрални кисти на Тарлов, които 

са оперирани в България, от кои неврохирурзи са извършени 

операциите? 
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10. В случай, че съществуват пациенти с Периневрални кисти на 

Тарлов, които са оперирани в България, по коя клинична пътека е 

направена операцията? Или ако не се поема по клинична пътека, каква е 

левовата равностойност, която е заплатил пациента? 

11. В случай, че съществуват пациенти с Периневрални кисти на 

Тарлов, които са оперирани в България, проследява ли се тяхното 

състояние след операцията да не би да има рецидив? 

12. В кой експертен център в България може да се наблюдават 

пациентите с Периневрални кисти на Тарлов? 

Реално двата отговора, които получих от НЗОК, не отговарят на нито 

един от поставените въпроси от мен. А отговорите на НЗОК са, меко 

казано, странни. На дата 19.08.2020 г., аз получавам тяхно писмо с 

изходящ номер от 25.06.2020 г. А писмото с отговора умишлено ли е 

задържано, изпратено ми е със стара дата ли, за да влязат в законовия 

срок, какво да кажа?! Уточнявам, че от пощенската служба ми съобщиха 

по телефона, че два месеца “не са могли да ме намерят”, което 

практически няма как да стане, понеже на посочения от мен адрес всеки 

ден има човек от сутрин до вечер. Може би е „случайно” съвпадение, че 

след като сигнализирах Националния омбудсман на РБ, дойде и 

отговорът от Касата? Реално, както от пощенската служба ми се обадиха 

на 19.08, за да ме питат къде да ми доставят писмото, понеже е много 

важно, можеха да направят това и когато е пристигнало при тях. Нелепо 

е, но ме откриха на работното място, което е на края на града. 

Цитирам първият отговор: „В международната статистическа 

информация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета 

ревизия (МКБ 10), издадено от Световната здравна организация (СЗО), 

няма обобщен код за заболяването Периневрални кисти на Тарлов. Това 

заболяване се проявява с различни симптоми, поради което лечебните 

заведения, договорни партньори, отчитат такива пациенти с диагноза на 

съответното проявление в съответния орган или система, респективно 

клиничната пътека за това проявление. В НЗОК няма поименна 

статистика за всеки неврохирург кой пациент е оперирал. Всеки 

задължително осигурен има досие в НЗОК, в което може да провери с 

личен код, по кои клинични пътеки и от кого е бил лекуван, съобразно 

неговите симптоми.“ 
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Цитирам вторият отговор: „МКБ кодът на пациент с Периневрални 

кисти на Тарлов, поради многообразието на проявленията, трябва да е 

съобразен със съответния симптом, респективно с нарушения в органи и 

системи. Така със съответните МКБ кодове пациентът може да бъде 

насочван към съответните специалист за необходимите изследвания. 

Описаните (ЕМГ, КТ, ЯМР) се назначават с „Направление за медико- 

диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК №4) от лекар специалист в 

извънболничната помощ и НЗОК ще ги заплати. Консултациите с 

невролог и неврохирург се осъществяват на основание на „Направление 

за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК 

№3), издадено от общопрактикуващия (личния) лекар или лекар 

специалист от извънболничната помощ, като тези консултации ще бъдат 

заплатени от НЗОК.“ 

Аз какво ги питам, те какво ми отговарят! Какво означава 

проявления? Заболяването е едно, симптомите образно може да са 30 . Да 

разбираме ли, че за всеки симптом (проявление), лечебните заведения 

могат да усвояват КП и съответно НЗОК да им заплати? Отговорът им е 

предпоставка за злоупотреба от страна на лечебните заведения. Как при 

положение, че НЗОК заплаща прегледи и болнична помощ, не знае колко 

са пациентите? Как плащат за нещо, като не знаят за какво плащат? Как 

са платили на болница „Св. Иван Рилски“, София за направените 

операции, а нямат информация кои лекари са направили тези операции? 

Как НЗОК не знаят кои са болниците, които могат да приемат такива 

пациенти? В случая не е въпроса всеки пациент сам да си проверява кой 

го е оперирал и какво са усвоили за него. Въпросите са зададени от 

Сдружението , което представлява и защитава правата на тези пациенти. 

Нас не ни интересуват поименно пациентите, а общият брой. 

Споделихте ли отговорите с членовете на организацията, 

как ги приеха, как им се отразяват? Вие как приемате 

отговорите, които получихте като цяло? Това ли очаквахте и 

какво следва от тук нататък? 

Разбира се! Цялата кореспонденция съм я качила на официалната 

страница на сдружението. Така е редно, за да бъдем коректни към 

абсолютно всички. Въпреки незадоволителните отговори, които 
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получихме от лечебните заведения, аз все пак им благодаря, че отделиха 

от времето си, за да отговорят. 

Реакцията на пациентите ….. трудно е да се опише. Всички сме 

разочаровани, неприятно изненадани, чувстваме се като отхвърлени – 

хора втора ръка. Явно системата у нас е такава. Хората с редки болести са 

изправени пред много, много трудности, неразбиране……… За 

институциите и лечебните заведения сме едни направления, папки, КП и 

пари. Толкова! А това, че си плащаме осигуровките, явно няма абсолютно 

никакво значение. Жалко е! Всички ние с тези заявления искахме просто 

поне малко яснота къде може да бъде лекуван един пациент с рядкото 

заболяване Периневрални кисти на Тарлов. А то какво се получи, още 

повече въпроси и не знаем от кого да получим отговори. Ние търсим 

подкрепа, а не да ни гледат накриво и с насмешка. Вярвам, че имаме 

право на адекватна диагностика и лечение. Да , но само си вярваме. 

Реалността е коренно различна. Объркани сме и то много. 

Следва отново писане на писма и сигнали. Явно друг начин няма. 

Ние няма да се откажем и смятам, че това вече трябва да е станало ясно 

на всички. Искаме достоен живот без болка, без чужда помощ, да не се 

обръщаме на просяци, за да събираме средства чрез дарителски 

кампании да ни диагностицират и оперират в чужбина. Искаме да 

живеем без помощни средства. Искаме да сме работоспособни, достойни 

българи. 

Въпреки отговорите, които получихме и трудностите, които 

съпътстват нашето заболяване, имаме светлина в тунела. Вярвам, че 

някой ден ще изгрее слънце и при нас. 

Всички отговори, получени от лечебните заведения и НЗОК, са 

публикувани на страницата на сдружението. 

  

https://czpz.org/Всички%20отговори%20получени%20от%20лечебните%20заведения%20и%20НЗОК%20са%20публикувани%20на%20страницата%20на%20сдружението.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

Моника Маринова: Хората с редки болести 

нямат права и се въртим в омагьосан кръг! 

27 август 2020г. 

Автор: Гергана Караилиева 

Когато става дума за редките заболявания и начинът, по който 

държавата се грижи за хората, страдащи от тях, мога да кажа единствено, 

че в тази сфера нищо не мърда, че всички ние се въртим в един омагьосан 

кръг и нямаме никакви права, независимо какво се говори по темата. 

Това казва категорично и с болка председателката на Сдружението на 

Тарловите пациенти в България „Лечение без граници“ Моника 

Маринова. 

Юни, 2020-а - писма до 25 български болници 

В средата на месец юни тя изпрати писма до 25 болници и поиска 

информация, свързана с диагностицирането на рядкото заболяване, за 

броя на пациентите с диагнозата Периневрални кисти на Тарлов за 

извършените операции и за това по коя клинична пътека са направени, 

особено като се знае, че за заболяването няма изготвено индивидуално 

МКБ и още въпроси, които са важни за онези мъже и жени, които имат 

нелеката съдба да страдат от рядката болест. Както подчертава Моника 

Маринова, тази информация има огромно значение за болните. Един от 

проблемите, с който те се сблъскват, е точно липсата й, а това води до 

несигурност, притеснения, неясноти. 

Отговарят само 14 здравни заведения 

До края на август се оказва, че отговори на въпросите са дали 14 

здравни заведения. За съжаление, в 99% от случаите тези отговори, освен 

че са кратки и сякаш проформа, не дават никаква смислена информация. 

Най-често от здравните заведения съобщават, че не са лекували, 

диагностицирали или оперирали пациенти с това заболяване. От 

сливенската болница „Д-р Иван Селимински“ дори пишат, че те не 

работят с хора с тази диагноза. Моника Маринова определя това като 

чиста проба дискриминация към всички здравноосигурени българи и 

пита възможно ли е да откажат да приемат човек, страдащ от кистите на 

Тарлов? 
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От МБАЛ – Добрич отговарят честно, че тъй като заболяването не е 

включено в Международния класификатор на болестите (МКБ), то няма 

как да оперират, въпреки че разполагат с трима неврохирурзи с опит и 

констатират, че от това страдат и пациенти, и лекари. 

Според отговора на ВМА, в последните десет години при тях е 

лекуван само един пациент. Обясняват още, че образните и 

неврофизиологичните изследвания могат да се правят амбулаторно като 

при заболяванията на периферната нервна система. Съвсем естествената 

реакция на Моника Маринова е искрена почуда, защото тя добре знае, че 

има опериран във ВМА. За съжаление, операцията е неуспешна. По-късно 

жената е оперирана успешно в чужбина. Подобен е случаят и с отговора 

от Университетската болница „Проф. Д-р Стоян Киркович“ в Стара 

Загора, в който се отбелязва, че нито са приемали, нито лекували или 

оперирали пациенти с кисти на Тарлов. Жена, която вече се е свързала 

със Сдружението обаче твърди, че е оперирана именно там, а операцията 

е неуспешна. 

Най-пространен е отговорът от Университетската болница „Св. Иван 

Рилски“, който Моника Маринова определя и като най-важен. От него 

става ясно, че за периода от 2006-а до момента са оперирани 17 души. 

Поводът да постъпят при тях е точно, за да бъдат оперирани след 

установена диагноза. Уточнява се, че според медицинските журнали 

оперативното лечение е извършвано от проф. Бусарски, доц. Каракостов, 

д-р Христов. Клиничната пътека, по която се прави това, е 211. Един 

месец след операцията се извършват два контролни прегледа. Уточняват 

и кодовете, по които се прави ЯМР, както и това, че болните биват 

насочвани от личния лекар с диагноза М 51.1 

Според председателката на Сдружението на Тарловите пациенти е 

проблем, че никой от 69-мата членове не познава човек, опериран в тази 

болница. Не по-малък проблем обаче е и фактът, че в отговорите на 

НЗОК на същите въпроси не присъства информация за тези 17 души. 

Всъщност, истината е, че отговорите на касата не дават информация за 

нищо съществено. 

Малко въпроси, но без отговори 

„Не получих отговор на нито един въпрос. Оказва се, че Касата не 

знае колко са болните и колко са оперираните и лекуваните. Иначе ни 
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отговарят, че тъй като в МКБ-10 няма код за заболяването, то трябва да се 

използва неговото проявление, каквото и да значи това. Очаквах все пак 

някаква светлина в тунела, а не просто отбиване на номера. Надявах се, 

че ще мога да насоча всеки, който има нужда, къде да потърси помощ. Тук 

е мястото да кажа, че няма и експертен център по редки болести, където 

хората да отидат и да поставят въпросите си. И не ме питайте защо няма“. 

Моника Маринова признава още, че сериозен проблем са и 

неврохирурзите. „Има специалисти, които въобще не признават 

съществуването на това заболяване. Според други оперативното лечение 

е неуспешно и вероятно затова не трябва да се прави. Има достатъчно 

литература, налице е световен опит и успешно приключили операции и 

терапии и затова не разбирам защо е това отношение към всички нас. 

Ние просто търсим подкрепа, искаме да се доверим на някого, да знаем 

какво се случва с тялото ни, какво да очакваме. Искаме информация“, 

признава с тъга Моника, която е пример за успешно лечение. Тя 

недоумява още и защо няма отговор от „Пирогов“. „Това е една от най-

добрите болници, в нея работят и част от националните консултанти и аз 

наистина не разбирам защо не са отговорили на въпросите.“ 

Отговорите, освен всичко останало, показват и част от картината на 

здравеопазването у нас. Очевидно е, че липсва координация, липсва 

пряко общуване както между здравните заведения, така и между тях и 

НЗОК. Хаос, който е във вреда и на пациентите, и на лекарите. Особено 

драматично е състоянието точно на хората с редки болести. 

И разбирам защо се чувстват изоставени. Те попадат в групата на 

най-уязвимите, но сякаш са невидими. 

„Какво трябва да направим, за да бъдем чути? Освен да разпънем 

палатки пред здравното министерство, че да ни видят и да научат какви 

са проблемите ни, битките, които водим всеки ден, мъката ни“. Моника 

Маринова го казва с въздишка, но и с лека ирония, защото у нас в 

последните години така най-бързо се решават проблеми – след протести. 

Няма лошо, но е знак, че дотогава никой нито е видял, нито е мислил по 

темата, че липсва визия и всичко се решава на парче. 

А междувременно пациентите с кисти на Тарлов вече наброяват 75 

души. Рядката болест, която официално не съществува. 
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Поемаме ангажимента да се свържем с НЗОК и да помолим за 

уточнение по самия казус. 

Още за Моника Маринова: Хората с редки болести нямат права и се 

въртим в омагьосан кръг! от Framar.bg:  

 

 

 

 

 

 

Моля сканирайте кода с телефона си, 

за да видите статията! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  
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