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СЕКС И ХРОНИЧНА БОЛКА: 

12 НАЧИНА СЕКСЪТ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В УДОВОЛСТВИЕ ПРИ 

НАЛИЧИЕ НА ХРОНИЧНА БОЛКА 

 

Бележка на автора: Всяка включена в текста медицинска информация 
се основава на личен опит. За въпроси или притеснения, свързани със 
здравето Ви, в т.ч. и сексуалното здраве, моля, консултирайте се с лекар 
или медицински специалист. 
 

По принцип сексът би трябвало да бъде много приятно преживяване. Би 

трябвало…, но не винаги е така, особено ако човек има диспареуния 

(болезнен полов акт) или в живота му трайно се е настанила хронична 

болка, която се засилва по време на сексуална активност. Това със 

сигурност чест може да попречи на интимностите в спалнята между 

партньорите.  

Наличието на хронично заболяване и особено на хронична болка оказват 

значително влияние върху всички сфери на живота на човека, 

включително и върху сексуалния му живот. „Оказва се, че в тази област 

последиците от заболяването могат да бъдат особено тежки, като в 

същото време те често остават подценени, премълчани и оставени без 

професионална грижа. В доклади от 2009 г. се съобщава, че само около 

10% от лекарите питат хронично болните пациенти за качеството на 

интимния им живот. За пациента загубата на сексуална интимност при 

болестта се превръща в тиха мъка, която се изживява в самота и се 

покрива с дебел слой срам“1. 

Хроничната болка пречи или може да попречи – малко или повече – на 

сексуалния живот на всеки човек, който живее с нея. „Това е тиха 

епидемия“, казва д-р Клифърд Гевирц, медицински директор на Somnia 

Pain Management в Ню Рошел, Ню Йорк, пред „Health“. „Хората се 

срамуват да говорят за това, но те страдат“2. Проблемите при някои хора 

могат да бъдат свързани с изпитване на болки в таза поради проблеми 

като ендометриоза, кисти на яйчниците или синдром на раздразнените 

                                                           
1 Piekarz, A. (2017) Seks a choroba przewlekła. http://neuropsychologia.org/seks-choroba-
przewlek%C5%82a 
2 Wyant, P. (2019) 12 Ways to Make Sex More Enjoyable With Chronic Pain. 
https://themighty.com/topic/chronic-pain/ways-to-make-sex-more-enjoyable-with-chronic-
pain/ 
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черва. При други хора проблемите могат да бъдат свързани с обща 

мускулна или ставна болка, която затруднява определени пози и/или 

движения. Напълно възможно е човек да има заболяване, което прави 

кожата много чувствителна при допир. И не на последно място, 

възможно е човек да приема лекарства, които в една или друга степен 

потискат либидото и намаляват способността му да се възбуждате. 

Напълно възможно е, ако лекуващият лекар е добре запознат с 

уникалната ситуация и потребности на своя пациент, да даде правилни 

съвети и препоръки в посока на подобряване на сексуалния му живот, 

въпреки болестта и болката. Напълно възможно е и понякога човек да чуе 

или да прочете за опита, който имат други хора, които са в подобна на 

неговата ситуация. Ето защо в този материал има мнения на хора с 

хронична болка, членове на общността Mighty в посока как да се направи 

сексът по-приятен, когато човек изпитва хронична болка. 

„Разбира се, ако не сте сигурни защо изпитвате болка по време на секс, 

винаги се консултирайте първо с вашия лекар. Но ако търсите някои нови 

трикове, които да приложите в спалнята, може би си струва да опитате 

някои от изброените по-долу“3. 

Защо това е важно? Появата на хронично заболяване и на хронична 

болка в живота на човека винаги е шокиращо, предизвиква 

конфронтация и „насилствено“ налага необходимостта от промени в 

досегашния живот. „Това означава също така да се навлезе в нова 

физическа реалност, да се хареса новото тяло и да се промени начинът на 

живот. Ще настъпят и промени в начина, по който тялото изглежда и 

какво може да прави, които трябва да бъдат научени наново и приети. 

Тялото сега се превръща в по-голямо ограничение от преди и 

сексуалността, свързана с телесността, трябва да бъде преструктурирана, 

реорганизирана и възстановена“4. Трябва да се има предвид, че 

неглижирането на сексуалните потребности поради наличие на хронична 

болест и/или хронична болка могат да имат твърде неприятни негативни 

последици за човека. Ето защо сега ще проследя, какво казват живи и 

                                                           
3 Wyant, P. (2019) 12 Ways to Make Sex More Enjoyable With Chronic Pain. 
https://themighty.com/topic/chronic-pain/ways-to-make-sex-more-enjoyable-with-chronic-
pain/ 
4 Piekarz, A. (2017) Seks a choroba przewlekła. http://neuropsychologia.org/seks-choroba-
przewlek%C5%82a 
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реални хора от общността Mighty по посока на подобряване на 

сексуалността и задоволяването на сексуалните потребности. 

 

1. Намерете разбиращ партньор. 

Да, наистина. Това е очевидно. Наличието на партньор, който разбира и 

уважава потребностите на партньора си, е от голямо значение. Когато 

това е факт, той ще спре в момента, в който сексът стане болезнен. Не 

само това, най-вероятно той ще се радва да експериментира с някои 

промени, които биха могли да помогнат секса да бъде по-приятен и за 

двама партньори. 

 

„Намерете търпелив и разбиращ партньор“. – Шийла Ф. В. 

„… разбиращият партньор и откритата честна 
комуникация са много важни!“ - Саманта С5. 

 

2. Използвайте удобни и поддържащи възглавници. 

Възглавниците могат да осигурят много добра опора под болезнените 

зони и дори да помогнат на партньорите да намерят по-приятни ъгли за 

контакт. Ползването на възглавници за опора, повдигане и изобщо за по-

голямо удобство понякога може да доведе до там, че хората с хронична 

болка да открият по време на секс нови зони на тялото, които се 

стимулират. 

 

„Възглавници! Имам клиновидна възглавница (купена за други 
цели), която понякога използваме, но през повечето време 
използваме просто обокновена възглавница за легло“. – 
Саманта С.  

„Открих, че една възглавница или клиновидна възглавница под 
бедрата на "приемащия" партньор може наистина да 
подобри нещата по отношение на лекотата на движение, 
напрежението и ъглите“. – Ливи Д. 

 

 

                                                           
5 Всички цитати на хора, членове на общноста Майти, са цитирани по: Wyant, P. (2019) 
12 Ways to Make Sex More Enjoyable With Chronic Pain. 
https://themighty.com/topic/chronic-pain/ways-to-make-sex-more-enjoyable-with-chronic-
pain/ 



~ 4 ~ 
 

3. Намерете начини за интимни отношения, при които няма 

проникване. 

Напълно възможно е да има случаи, когато актът на проникване, по една 

или друга причина, да причинява болка. Нещо повече, тази болка може 

да предизвика неволни движения, които да засилят болката, 

причинявана от хроничното заболяване. Всичко това не означава, че 

човек трябва да избягва секса изобщо! Има много други начини хората да 

бъдат физически интимни по между си, като например масаж 

(мастурбация на партньора) или орален секс. Важно е да се знае, че има 

пет вида секс: визуален (гледане голото тяло и гениталиите на 

партньора/партньорката), мануален (галене на тялото на 

партньора/партньорката), орален, вагинален и анален секс. Първите два 

вида секс присъстват във всички останали видове секс. Просто човек 

трябва да отключи въображението си. 

 

„Откажете се от идеята, че „секс“ е синоним на „проникване“. Когато 
не се фокусирате върху това, че то е идеалът или „крайната игра“, 
това отваря редица начини, по които можете да бъдете интимни с 
партньора си... Да не говорим, че това лесно може да доведе до 
открити разговори за това, какво ви възбужда, какво всъщност не 
прави нищо, какво ви отказва, коя позиция/действие причинява 
болка/дискомфорт и т.н. Всъщност това може да направи 
интимността по-приятна за всички участници и да заздрави 
връзката“. – Коул К. 

„Опитайте нови позиции, намерете някои, които работят за вас в 
лоши дни... също така, взаимната мастурбация е интимна, без да е 
натоварваща!“ – Мери Е. С.  

 

4. Използвайте лубриканти. 

Има лекарства или здравословни проблеми, които могат да причинят 

вагинална сухота. Последната е причина за болезнено триене при 

проникване на пениса във вагината. И това е сериозен проблем, с който се 

борят множество двойки. Инвестирането в малко лубрикант може да 

помогне нещата да вървят по-леко и по-лесно. 

 

„Използвайте много водоразтворим лубрикант и търпелив и 
разбиращ партньор“. – Летия Н. 
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5. Имайте чувство за хумор. 

Художествените филми създават доста илюзорни представи за 

интимните отношения на двойките. Те винаги са представяни като много 

секси и романтични, а телата им в интимни моменти не издават никакви 

звуци. Каква е реалността, обаче? Хората получават спазми. Удрят си 

главата. Стомасите им издава странни звуци. Схваща им се мускул. А 

когато на всичко това отгоре животът протича с хронична болка, 

вероятността нещата да се объркат е още по-голяма, почти 100%. При 

такива ситуации е добре двойката да има силата да се смее. Това може 

дори да сближи двамата партньори. 

 

„Доброто чувство за хумор помага! Понякога някой от нас 
получава спазъм по време на секс и се смеем. Имало е случаи, 
когато опитът ни за различна поза не се получава съвсем и аз 
си заклещвам крака между възглавниците на дивана или той 
пада на пода и се смеем толкова силно заедно. Помага и 
фактът, че приятелят ми има някои физически здравословни 
проблеми, така че двамата с него разбираме ограниченията 
на другия. Правилният човек прави 100% разлика. С бившия 
ми се страхувах от интимността, а сега я обичам, така че 
да имаш правилния партньор е най-важно“. – Кристин К. 

„Много и много лубрикант, загряващо одеяло, загряване, 
позициониране на възглавници, нежно или никакво 
проникване. Но преди всичко: добро чувство за хумор. 
Челюстта ми се е схващала няколко пъти. Сама я 
възстановявам, но обикновено това означава, че 
„забавлението“ в тази област е приключило“. – Алекс П. 

 

6. Бъдете съсредоточени и спокойни. 

Има два много важни фактора, които трябва да са налице, за да се получи 

страхотен секс. Това са: (а) намаляване на стреса, премахване или 

овладяване на притесненията, особено при жените и (б) да позволите 

сексът да се случи. Това е мнението на терапевта Арлин Голдман, 

изразено в блога й за Psychology Today. „Преди да се почувствате 

възбудени, трябва да сте декомпресирани“, казва тя6. Да, ясно е, че е по-

лесно да се каже, отколкото да се направи. И все пак, това е много важно, 

                                                           
6 Цитат по: Wyant, P. (2019) 12 Ways to Make Sex More Enjoyable With Chronic Pain. 
https://themighty.com/topic/chronic-pain/ways-to-make-sex-more-enjoyable-with-chronic-
pain/ 
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защото стресът може да потисне възбудата, а това е честа причина за 

болка по време на секс. 

 

„Трябва много да внимавам да не се разсейвам. Трябва да се 
съсредоточа изцяло върху партньора си и да оставя тялото 
си да се отпусне“. – Лиз У. 

 

7. Мастурбирайте. 

Много хора, които живеят с хронична болка, временно или за по-дълъг 

период от време нямат партньор. Това не означава, че те губят своята 

сексуалност, че не искат да преживеят удоволствието от секса. При други 

хора, които имат партньор, съществува определена доза страх, че 

сношението може да бъде твърде болезнено. Във всеки случай 

мастурбацията може да бъде полезна за хората с хронична болка, особено 

когато болката е по-силна, тъй като в повечето случаи усещането за 

оргазъм временно „измества“ усещанията за болка. 

 

„Батерии с три А и сребърен куршум и няколко минути насаме. 
(Не се шегувам.) Защото този революционен оргазъм 
освобождава химикал [и] само за няколко минути болката 
изчезва. (Говорейки от опит, мога да кажа на 100%, че това е 
факт [за мен].) Отново, не се шегувам“. – Кели Ан П.  

 

8. Опитвайте различни пози. 

Ако обичайните пози, които се практикуват по време на секс, причиняват 

болка, значи е време за търсене на нещо ново, време е да се 

експериментира с някои нови пози. Това е въпрос на знания, но и в не 

малка степен въпрос на въображение. Всеки, който се интересува може да 

се запознае например с пет секс пози за хора с инвалидност, които Ева 

Суини, водеща на предаването „Cripping Up Sex With Eva“, е споделила с 

общността „The Mighty“. Дори и човек да не знае английски, с помощта на 

електронни преводачи и чудесните илюстрации, той може да придобие 

необходимия му опит7.  

 

                                                           
7 Davidson, J. (2018) 5 Disability-Inclusive Sex Positions to Spice Up the Bedroom. 
https://themighty.com/topic/disability/disability-wheelchair-sex-positions/ 
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„Понякога се налага да променяме позите поради белези от 
ендометриоза; има „рискови“ и „безопасни“ пози“. – Лиз У. 

„Изпробването на различни пози, за които никога не бях 
мислила, както и това, че приятелят ми държи краката ми 
нагоре, помогнаха интимността да стане много по-лесна. 
Имам гръбначна стеноза, артрит, наред с други неща, и 
когато той поддържа бедрата и краката ми, те не се свиват 
и мога да се наслаждавам много по-дълго“ – Кристин К. 

 

9. Експериментирайте със секс играчки. 

Друга алтернатива при болезнен полов акт могат да бъдат секс играчките. 

При необходимост всеки човек може да открие за себе си някаква секс 

играчка, а тя може да се окаже чудесен начин да изследва тялото си и 

неговите сексуални потребности. „Секс играчките ни помагат да се 

ориентираме по-лесно в горещите точки на сексуалния ни живот“, казва 

д-р Шери Рос, акушер-гинеколог и експерт по женско здраве пред 

Healthline8. На линка, който предоставям, могат да се открият 15 

достъпни секс играчки и устройства9, които не е изключено да 

разнообразят сексуалния живот на всеки човек с хронична болка. 

 

„Вземете ергономични секс играчки“. – Лайви Д. 

„Магическата пръчка на Hitachi е чудесна за мускулни масажи 
и се използва като „друг“ мускулен масажор, когато се 
прилага с различни подвижни глави. Бонусът е, че никой не 
знае какво представлява, освен ако не намери приставките“. 
– Катрина К.О. 

 

10. Опитайте физиотерапия на таза. 

Ако някой от двамата партньори изпитва болки в таза и/или има 

болезнен полов акт, то е добре да се потърси съвет от лекар за провеждане 

на физиотерапия на таза10. Този вид терапия е предназначена за лечение 

на състояния или симптоми, свързани с тазовото дъно, което включва 

мускули, сухожилия, нерви и съединителна тъкан. 

                                                           
8 Цитат по: Wyant, P. (2019) 12 Ways to Make Sex More Enjoyable With Chronic Pain. 
https://themighty.com/topic/chronic-pain/ways-to-make-sex-more-enjoyable-with-chronic-
pain/ 
9 Fabia, R. (2018) 15 Accessible Sex Toys and Devices That Can Spice Up Your Sex Life. 
https://themighty.com/topic/disability/accessible-sex-toys-disability-painful-sex/ 
10 Виж например: https://www.proactiveph.com/pelvic-health-physiotherapy 
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„Физиотерапия на таза, последователно изпълнение на 
физиотерапевтични упражнения и опитване на различни 
позиции. Физиотерапевтът ми препоръча и да си взема 
дилататор“. – Аманда С. 

„Съществува такова нещо като репродуктивен 
физиотерапевт – и само един от дългия ми списък с 
медицински лица ми каза, че съществува. Те са спасители! 
Дадоха ми много упражнения с разтягания на мускулите и ме 
масажираха. Научиха и съпруга ми как да помага. Сексът не 
трябва да е болезнен! (освен ако не искате да бъде)“ – Катрина 
К.О. 

„Физиотерапия на тазовото дъно, търсене на различни пози 
(моят PFPT ми даде лист с пози, наречен „Ортопедични 
съображения за полов акт“ или нещо подобно), намиране на 
други средства за интимност и сексуално удовлетворение и 
канабис (лубрикантът от канабис е чудесен и за болката). За 
жените може да е полезно също така да опитат секс в 
различни моменти от менструалния цикъл, тъй като 
височината и чувствителността на шийката на матката 
се променят през него, което може да направи секса по-
болезнен или по-малко болезнен в различните моменти от 
цикъла“. – Келиан Г 

 

11. Поддържане на открита комуникация 

Важно е партньорите да бъдат открити и честни помежду си. Човекът с 

хронична болка трябва да позволи на интимния си партньор да разбере 

как се чувства, какво иска, от какво има потребност и т.н. Ако има болка, 

да каже. Повече от вероятно е и той/тя да иска да знае дали боли, за да 

може и двамата да спрат или да направят някои промени. Откритите и 

честни отношения носят удовлетворение и радост. 

 

„Открита комуникация, много търпение и достатъчно 
предизвестие. Колкото повече мога да планирам, толкова по-
голям е шансът тялото ми да е готово. Важно е да не 
насилвате тялото си да прави това, което може да е 
неудобно или болезнено, в името на удоволствието на някой 
друг. Това само ще доведе до негодувание. Изчакайте тялото 
си да се подготви, то знае кое е най-добро за него. А това, 
което тялото ви не може да направи, оставете на 
въображението си да го измисли! Препоръчвам ви много секс 
по телефона! А когато сексът се случи, той е толкова рядко 
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удоволствие, така че се възползвам максимално от него по 
бельо и секси среща вкъщи." – Дженифър Р. 

„На 100% съм откровена относно вероятността бедрата ми 
да се разместят“. – Бриджит Дж. 

 

12. Използвайте любимите си стратегии за справяне с 

тревожността преди секс. 

Ако човек знае, че сексът може да причини болка, е съвсем разбираемо, 

че може да се чувства стресиран или притеснен от предстоящето 

изживяване. Това, от своя страна, може да предизвика още по-голяма 

болка по време на секс. Човек трябва да се опита да приложи някои от 

любимите си методи за справяне с тревожността11 преди секс, независимо 

дали става въпрос за медитация, разходка, разговор с приятел или нещо 

друго. 

 

„Ако сте като мен и се притеснявате от болката при секс и 
това ви кара да се интересувате по-малко или да се 
възбуждате по-трудно, вземете лекарството си за 
тревожност (ако е предписано) 20 минути преди това. Или 
наистина всичко, което ще ви отпусне, независимо дали е CBD 
масло, патронни писалки за вейп (които сега дори имат 
специални такива с афродизиаци в тях), гореща вана/душ или 
може би просто един час за себе си преди това, за да вкарате 
ума си в него и далеч от всичко останало, което се случва в 
живота“. – Британи К. 

 

 

Източник: Wyant, P. (2019) 12 Ways to Make Sex More Enjoyable With 

Chronic Pain. https://themighty.com/topic/chronic-pain/ways-to-make-sex-

more-enjoyable-with-chronic-pain/ 

текст и превод от английски език 

проф, дсн Божидар Ивков 

 

                                                           
11 За начините за справяне с безпокоството може да се прочете например на: 
https://themighty.com/topic/anxiety/simple-tips-for-coping-with-anxiety/ 

https://themighty.com/topic/chronic-pain/ways-to-make-sex-more-enjoyable-with-chronic-pain/
https://themighty.com/topic/chronic-pain/ways-to-make-sex-more-enjoyable-with-chronic-pain/

