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ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА И 

ПРОПАСТТА МЕЖДУ ЛЕКАР И 

ПАЦИЕНТ 
 

 

 

Един много силен текст. Текст, който поставя редица болезнени въпроси. 

И най-вече големия въпрос и проблем за неразбирането между лекар и 

пациент. И по-точно – защо лекарят не разбира пациента? 

Неподготвеният (да не употребявам други, по-точни, но все пак обидни 

прилагателни) читател не би открил на пръв поглед особени отговори.  

Говоренето за проблема хронична болка, неговото изговаряне не се смята 

за „лечебен метод“ по нашите географски ширини. По-скоро подобна 

информация е повод не само за неразбиране, но често и за насмешка, за 

стигматизация. Напълно права е авторката, когато пише: „Мисля, че 

отказът да се говори за болката само я прави още по-непоносима“. Така е. 

Но колко от нас се престрашават да го правят? И колко от тях се 

престрашават да опонират на лекаря и на неговите „ригидни“ 

медицински шаблони, често придобиващи конкретно и реално 

измерение на погрешни съвети? Лекарят може и да е учил години наред 

и да продължава да учи и да трупа знания, но той нищо не знае за моята 

болка, за начина по който я преживявам и живея с нея 24 часа в 

денонощието, 7 дни в семицата и т.н. 

Не съм спирал да говоря и да пиша открито. И няма да го направя, 

независимо колко често и колко грубо ме ругаят един или друг лекар за 

моето „медицинско невежество“. Но по-добре медицинско невежество, 

отколкото човешко невежество и безразличие.  

Да се мълчи е престъпление. Престъпление спрямо нас самите.  

Да осмиваш изговарянето, разказът за хроничната болка на някой човек е 

класически пример за човешка нищожност, за ментална, когнитивна, 

емоционална и морална бедност и нищета. 
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*** 

През годините съм получавалa много лоши съвети. Повярвайте ми. 

Не мисля, че бих моглa да обобщя всичко, ако се опитам. 

Този, който ще разгледам днес, лесно попада в топ 10 на най-лошите 

съвети, които някога съм получавалa: „Не говорете за болката си“. 

Чувала съм това от медицински специалисти отново и отново. Чувала съм 

го да се казва на родителите ми. Виждала съм го написано на веселите, 

цветни, малки разпечатки, които лекарите ви изпращат вкъщи. Казаха 

ми го като дете. 

Притеснява ме мисълта колко други родители и техните деца чуват този 

съвет и го приемат присърце. Предполагам, че трябва да ходя повече на 

пръсти около това, но аз съм много директен човек. Много по-лесно ми е 

да го кажа направо. Не мога да ви посъветвам да отидете на АМА 

(противно на медицинския съвет). Аз съм просто някаква хронично болна 

жена, която пише това, докато гледа как дъждът се плиска по прозореца. 

Няма да се преструвам на нещо повече. Това е моят отдушник, с който се 

надявам, че ще мога да окуража поне няколко колеги, които се борят. Не 

съм експерт. Не приемайте съветите ми като такива. 

Мога да ви кажа защо направих това, което направих. 

Наистина ми омръзна да ми казват, че прекалено много се фокусирам 

върху болката си. Имаше лекари, които ми казваха, че трябва да изкарам 

остатъка от живота си, без да я споменавам. Че трябва да се преструвам, 

че не съществува, и да живея живота си. Смятаха, че болката ми е 

„само в главата ми“ и че ако не мисля за нея, тя ще изчезне. 

Проблемът с това... е, ами, почти всичко. 

Месеци наред правех това, което искаха. Накратко, поради това и много 

други фактори, се оказах по-депресирана от всякога. Обмислях 

самоубийство по-сериозно от всякога. Чувствах се така, сякаш стоя сама 

на остров, а всеки път, когато идваще прилива вълните засмукваха все 

повече пясък обратно в морето, оставяйки ми все по-малко земя, на която 

да стоя. Мизерно, мокро, студено, отчаяно и с изтичащо време. 

Изразяването на себе си е единственото нещо, което ми донесе малко 

облекчение. Те ми отнеха това, казаха ми, че не е правилно, и ме 

хвърлиха в спирала. Вече не се обръщах към никого в дните на силна 

болка. Продължавах да настоявам, когато със сигурност не трябваше да 
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настоявам. Пправех щастливо лице, когато единственото, което исках, 

беше да крещя. Беше като да рисувам празна черупка. Изглежда 

страхотно, но нищо не може да промени факта, че все още е куха. 

Сега не искам да кажа, че след всичко това постоянно говоря за болката 

си. Не я поставям в центъра на всеки разговор. Не се занимавам с нея ден 

и нощ. 

Но съм истинска. 

И ако някой, когото познавам и на когото имам доверие, ме попита дали 

ме боли, аз съм честна. 

Точно тук откриваме огромната пропаст на неразбиране между 

лекари и пациенти. 

Изглежда, че лекарите (а понякога и приятелите и семейството) смятат, 

че признаването на болката е равносилно на обсебване от нея. Между 

двете има огромна разлика. Едното е констатиране на факти за 

настоящата реалност и получаване на подкрепа, а другото е 

нездравословна фиксация. Не мога да преброя колко пъти ми се е 

случвало лекарите да мислят, че здравословното обсъждане на болката е 

обсебване. Това е почти смешно. Да живееш в отричане и да отказваш да 

говориш за хроничната болка е това, което се препоръчва? Дори се 

насърчава? Но да кажа как се чувствам физически и емоционално, да 

преработя всичко това и да получа подкрепа – това е нездравословно? 

Извинете ме? В коя вселена това има смисъл? 

Когато следвах съветите за безмълвие, терапевтите ми се притесняваха от 

това колко много неща успявам да задържа в себе си. За съжаление съм 

развила способността да задържам мислите, чувствата и разочарованията 

си като язовир, докато всичко не стане прекалено и не се излее навън. 

Чудя се защо? 

През целия ми живот са ми казвали, че ако говоря за болката, тя ще се 

влоши. В действителност нищо не може да ми покаже, че някой е 

загрижен повече от това, че пита за здравето ми. Защото много малко 

хора го правят. Вътрешният ми кръг е малък и ако някой ме познава 

достатъчно добре, за да види маската ми – да види болката, която толкова 

добре умея да прикривам – се чувствам по-малко самотна. Това, че мога 

да се доверя за здравето си, сваля толкова голяма тежест от раменете ми. 
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Мисля, че отказът да се говори за болката само я прави още по-

непоносима. Това е, което открих в собствения си живот. Само когато 

преминах през риска да се отворя пред другите, всъщност успях да се 

освободя и да освободя част от напрежението, което задържам в себе си. 

Изразяването на себе си ме е спасявало в много нощи, когато мислите за 

самоубийство са чукали на вратата ми. Можех да разкажа на някого, да 

рисувам, да се записвам в дневник, да пиша поезия – всичко това ми 

даваше опора, на която да стъпя. Можех да продължа, ако знаех, че съм 

разбрана и че не съм сама. Ако бях последвала съветите на онези лекари, 

не мисля, че все още щях да съм жива. 

Почти е смешно, нали? 

Че това, което всички ми казваха, че ще ме нарани, е точно това, което 

започна да ме лекува. 

Аз не съм техният „луд“ пациент. Аз не съм техният „свръхемоционален 

тийнейджър“ или „хипохондрик“. Те вече нямат право да ми слагат 

етикети. Аз вече няма да се свивам от срам. Вече няма да стигам до 

абсурдни крайности, за да прикривам болестта си, за да накарам другите 

хора да се чувстват по-комфортно. Не се нуждая от тяхното 

потвърждение. Ако искат да опознаят истинската ми същност, в крайна 

сметка ще трябва да видят съвсем истинската ми болка. 

Най-накрая говоря открито. 

Надявам се, че ще се присъедините към мен. 

Мълчанието продължи твърде дълго. 
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