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ПРЕДГОВОР

Всеки  един  материал  в  настоящия сборник  –  научен  или научно-

популярен,  е  писан  преди  всичко  с  мисъл  за  хората  с  ревматични

заболявания. Идеята за него дойде от същите тези хора, чийто живот е

изпълнен  с  различни рискове,  преживяване  на  хронична  болка,  бавни

или по-бързи процеси на инвалидизация. Това са материали, писани от

позицията  на  човека  с  ревматично  заболяване,  от  „перспективата  на

болния“  в  „социология  на  хроничната  болест“  (М.  Скжипек),  в

социология  на  медицината,  социология  на  инвалидността,  но  и  в

медицинската  антропология,  социалната  философия  и  др.,  дори  от

перспективата  на конкретни практически потребности на тези хора да

живеят независим живот в своето ежедневие. 

Жизненият свят (А. Шютц) на човека с ревматично заболяване е една

непрекъсната  траектория  на  страданието  (Ф.  Шютце)  –  пораждана  и

поддържана  от  неговите  преживявания  на  болестта,  болката,

страданието, инвалидността. Светът на хората с ревматични заболявания,

е  и  свят  на  „разрушаване  на  биографията“  (М.  Бъри),  свят  на

непрекъснати  интерпретации  и  реинтепретации,  на  ерозиране  на

идентичността и създаване на нова идентичност, свят на неопределеност и

несигурност, свят, в който често доминира страхът, страданието, загубата.

И  всичко  това  –  като  омагьосан  кръг  –  ни  връща  към  траектория  на

страданието.

Основната  цел  на  всеки  един  материал  е  да  информира  и  да

подсказва  потенциално  възможни  пътища  и  начини  за  решаване  на

различни  проблеми.  Изборът  винаги  остава  в  ръцете  на  човека  с

ревматично заболяване. Всеки материал може да се ползва и от студенти
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в различни специалности, както и от самите лекари, които са „отворени“

към социалните и психологическите измерения на болестта, а не остават

затворени в тесните рамки на биомедицинския модел на болестта – днес

подчинен на пазара и печалбата. 

Струва  ми  се,  че  сборникът  ще  бъде  полезен  и  за  най-близките

членове на семействата на хората с ревматични заболявания, защото би

могъл да им помогне да разберат по-добре преживяванията на човека до

тях.

Като  автор  на  текстовете  реших  да  не  правя  почти  никакви

редакционни  промени  на  материалите  и  да  ги  оставя  така,  както  са

публикувани в блога ми. Защото това, според мен, създава мостове между

съвременните  форми  на  и  за  социална  комуникация  между  хората  и

между хората и приложната наука.

Дълбоко благодарен съм на моите рецензенти доц.  С.  Тодорова и

доц. Н. Михайлов, и особено на научния си редактор доц. З. Тонева за

моралната и експертно научна подкрепа, без които този сборник може

би нямаше да види „бял свят“.

доц. д-р Божидар Ивков

София

5 октомври 2014 г. 

6



ЗА БИОМЕДИЦИНСКИЯ МОДЕЛ НА БОЛЕСТТА

Едва ли има човек, който да не познава две от множеството максими

на Аристотел:  „Човек  е  обществено (социално)  животно” и  „Човек  по

природа е политизирано животно (zoon politikon)”, т.е.  човек е единство

между биологично и социално, между тяло и дух.

Тялото е носител на един от основните атрибути на човека – той е

организъм  и  като  такъв  има  определени  основни  потребности,  които

трябва  да  се  задоволяват  преди  човек  да  може  да  се  изявява  като

психологическо, социално и културно същество.

Известно е, също така, че човешкия организъм се състои от клетки,

тъкани  и  органи,  които  трябва  да  „работят”  и  да  си  взаимодействат

адекватно и в строго определен синхрон, за да може той да съществува, да

живее.

Медицината  –  сама  по  себе  си  не  е  наука  –  е  система  от  научни

дисциплини, които се занимават с човека като биологично същество. Това

са биология, анатомия, физиология, патофизиология, вътрешни болести,

неврология, педиатрия и др. И ако биологията има работа с органични и

интраорганични  връзки  на  живите  същества,  то  медицинските

дисциплини се намесват в тези връзки с цел лекуване и/или излекуване

на болестта, подобряване на здравето или предотвратяване на смъртта.

Днес, когато се говори за липса на здраве (nonhealth), се имат предвид

три измерения:

7



-  disease –  болестта  в  биологичен  смисъл,  или  патологични

изменения в човешкия организъм; тук компетентен за определяне на това

състояние е лекарят;

-  illness – болестта в смисъл на нейното субективно преживяване и

усещане;  тук  компетентен  за  формулиране  и  вербализиране  на  тези

преживявания в самия болен;

-  sickness –  болестта  като  социологическо  понятие,  т.е.  човекът  в

групата,  здравното  състояние  и  болестта  като  възприемане  от  и

отношение на другите към тях.

Традиционният предмет на интерес за медицинските дисциплини е

болестта  в  смисъла  на  disease,  или  онова  обективно  явление,  което

лекарите  и  изследователите  могат  да  измерват  с  помощта  на

лабораторни тестове или други белези и симптоми. Затова не е изненада,

че медицинските критерии за дефиниране на болестта имат биофизичен

или бихевиорален характер.

Лекарите  използват  два  типа  данни  при  поставяне  на  дадена

диагноза:

(1) Белези, които могат непосредствено да се наблюдават и измерят:

повишена  температура,  измерване  на  кръвното  налягане,  както  и

резултатите от лабораторните тестове, 

(2) Симптоми, които се различават от белезите по това, че не винаги

е възможно да се наблюдават непосредствено, а лекарят се информира за

тях от разказа на болния.
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Може да се очаква, че за лекарите, заети с клинична дейност, интерес

представляват преди всичко онези теории за болестта, които ги улесняват

при  поставяне  на  диагнозата  и  правят  възможно  използването  на

подходящи методи за лечение.

В  историята  на  медицината  се  различават  четири  основни

концепции за болестта, развити от времето на Луи Пастьор насам: 

(1) бактериална теория за болестта – акцентът е върху отделните

микроорганизми; тя помага да се овладеят и победят много инфекциозни

заболявания; 

(2)  епидемиологична теория – акцентът е върху връзките между

вредните  фактори,  организма  на  човека  и  социо-културната  среда.  Тя

намира приложение преди всичко в борбата с епидемиите; 

(3) клетъчна теория – акцентът е върху промените в клетката като

основни  компоненти  на  болестта  и  се  свързва  с  бързото  развитие  на

биологичните науки през ХХ век. Тя оказва влияние върху търсенето на

причините за хроничните и дегенеративните заболявания; 

(4) механистична (биомедицинска) теория – акцентът тук е върху

разглеждането  на  болестта  като  повреждаща  някоя  част  на

машината-организъм (тяло) и се свързва с напредъка на хирургията.

Понятието  за  болест  в  медицински  смисъл  обхваща  знанието  за

строежа и функционирането на организма (човешкото тяло) като система

на различни нива: целия организъм, отделните органи, тъкани и клетки.

Доминиращият модел в медицината е емпиричния клиничен модел,  в
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който симптомите се интерпретират като отражение или манифестация

на неправилни соматични процеси (биохимични, неврофизиологични и

др.).  В  медицината  е  прието  да  се  използва  т.нар.  Международна

Класификация на Болестите (МКБ), която прави възможно лекарите да

дадат  едно  или  друго  наименование  на  дадено  биологично  състояние,

различаващо се от това, което се нарича здраве или нормалност. Според

МКБ лекарите делят хората на здрави и болни и често в практиката си,

когато имат работа с  болест и болни,  свеждат нещата до организма,  а

идентичността на човека се заличава от диагнозата.

През 50-те години на ХХ век социолозите откриват, че медицината е

„неразработена  мина”  за  изследвания.  Това  се  случва  благодарение  на

американския  социолог  Толкът  Парсънз  и  неговата  работа  „The  Social

System”  (Социалната  система).  Парсънз  създава  концепция,  която

обяснява здравето и болестта от перспективата на социалната система.

Той  разгледа  медицината  като  институция  за  социален  контрол.

Изходен  пункт  тук  е  твърдението,  че  „равновесието  на  социалната

система зависи от подходящото мотивиране на участниците в системата

за  изпълнение  на  социалните  им  роли”.  Болестта  се  разглежда  като

заплаха,  защото  узаконява  отеглянето  от  тяхното  изпълнение.  Затова

изисква и официална социална регулация.

Болестта е девиантна социална роля, а нейните елементи са:

1)  индивидът  не  е  отговорен  за  своето  състояние,  не  трябва  да  се

срамува, процесът на лечение е необходим;
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2)  липсата  на  лична  отговорност  (неспособност),  е  основа  за

изключването на индивида от изпълнението на досегашните му социални

роли;

3)  условно ролята  на болния е  извинена,  но се  изисква болния да

признае, че неговото състояние е нежелано и той би искал да оздравее;

4)  следователно  се  очаква  болният  да  се  обърне  за  компетентна

помощ към професионалистите.

За  Парсънз  здравето  е  състояние,  в  което  индивидът  показва

оптималните си умения за ефективно изпълнение на ролите и задачите,

определени му в процеса на социализация. „Здравето е дефинирано по

отношение на участието на индивида в социалната система, отъждествено

е  с  подчинение  на  нормите  за  физическа  и  психическа  годност,

позволяващи оптимално участие в обществените действия”.

Моделът на Парсънз описва здравето и болестта с  категориите на

социалната система и се основава върху анализ на нормативната система

на всяко общество. Тук медицината е система за социален контрол.

Въпреки,  че  концепцията  на  Парсънз  придобива  широка

популярност, тя подложена на множество критики:

1. Понятието „роля на болен” в теоретичен аспект е с твърде тясна

приложимост,  отнася се само до развитите западни общества,  а  много

явления и поведения не могат да се изяснят с тази категория;

2.  Понятието  „роля  на  болен”  намира  приложение  само  за

ограничена  група  заболявания,  най-вече  при  тежки  и  остри  такива,
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докато то не работи при описанието на много други състояния: например

леки смущения, неизлечими или стигматизирани заболявания, както и

при инвалидността. Не е случаен факта, че в съвременната социология на

медицината  и/или социология  на  инвалидността  парсъновото понятие

„роля на болен” е диференцирано на „роля на остро болен”, „роля на

хронично болен”, „роля на безнадежно болен” и „роля на инвалид”;

3.  Парсънз придава прекалено голяма тежест на професионалното

дефиниране на ситуацията – концепцията за ролята на болния е изведена

от перспективите на лекаря;

4. Понятието „роля на болен” не сработва и при опита да се разберат

различията в обществото.

Концепцията  на  Парсънз  за  ролята  на  болния  се  превръща  в

преломен  момент  в  развитието  на  социология  на  медицината.  Нещо

повече,  тя  се  превръща  в  идеологическа  основа  на  биомедицинския

модел – смята се, че Парсънз е първият, който концептуализира идеята за

медицината като институт за социален контрол и особено за начина, по

който  „ролята  на  болен”  може  условно  да  легитимира  девиацията  с

термините на болестите.

Тук заслужава да се  цитират два важни момента от книгата на К.

Дьорнер  „Добрият  лекар”,  които  ясно  илюстрират  непригодността  на

този модел в съвременната медицина.

Медицината  –  казва  известния  немски  лекар  и  изследовател  К.

Дьорнер, е „в пълен смисъл биологическа дисциплина и затова може да

бъде  едновременно  естествена  наука  и  наука  за  духа.  Не  трябва  да  се
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говори за душата и за тялото като за различни неща. В значително голяма

степен те представляват основни, допълващи се един друг съставни части

на  човека,  в  рамките  на  които  лекарят  е  длъжен  да  се  ориентира  и

действа,  постоянно  да  отчита  тази  „двойна  перспектива”.  Вземайки

предвид всички тези аргументи, модният днес термин „биомедицина” е –

по мнението на Улрих, безсмислен термин, защото, от една страна, сам

по себе си е тавтология, тъй като още в самото определение „медицина”

трябва да се съдържа това, което искат да добавят с приставката „био-”.

От  друга  страна  този  термин  е  идеологически,  защото  с  помощта  на

приставката  „био-”  се  проявява  желанието  да  се  скрие  намерението

медицината да се ограничи изключително до проблемите на тялото”. (с.

433)

И още: „Би било погрешно да се предполага, че пациентът когато и

да е по собствен, свободно направен избор, т.е. без консултация с лекаря,

би  бил  по-решителен  <…>  Самата  болест  лишава  от  дееспособност,

намалява  степента  на  свобода,  автономната  способност  да  се  взимат

решения <…> Ако ние действително искаме да бъдем представители на

интересите на нашите пациенти, то сме задължени самокритично да се

оправим  с  господстващата  практика,  която  ни  предоставя,  на  нас

лекарите, определена власт и неразривно свързаното с нея – повече или

по-малко – в латентна степен насилие. Ако съумеем да преодолеем тази

трудност,  то  ще  можем  безпрепятствено  да  определим  интересите  на

нашите пациенти, ръководейки се при това от собствените си субективни

представи, които могат да включват както нещо агресивно-деструктивно,

така и научни, икономически и други интереси” (с. 432).
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***

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,

наименована (Фуко), изчислена, изследвана; 

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

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

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

рзграничение между материално тяло и съзнание и екзистенциален свят

на човека (декартов подход); 
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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. Известен е факта, че през ХХ век изцяло е променена 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%”  от случаите – казва Дьорнер (с.

156).  В  този  контекст  доминацията  на  механистичната  концепция  за

болестта в съвременната медицина, е най-малкото странна, защото тя е

насочена предимно към острите заболявания. 

Представянето  на  тази  концепция  тук  е  важно,  защото  тя  е  в

основата  на  всички  здравни,  организационни,  политически,

идеологически и социални неуспехи на съвременното здравеопазване и

оказва  пряко  и  опосредено  влияние  върху  качеството  на  здравните

услуги,  в  т.ч.  върху  качеството  на  лечение  на  хората  с  ревматични  и

мускулно-скелетни заболявания.
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ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И
ПОСЛЕДИЦИ

На основата на научната литература могат да се изведат два тренда,

две  основни  сфери  или  системи  на  не-медицински  проблеми,  които

пораждат ревматичните и мускулно-скелетните заболявания: 

1) постепенна инвалидизация и

 2) хронична физическа болка. 

Тук ще се опитам да проследя, каква е значимостта на втората сфера

от проблеми за човека и обществото.

Дефиниция

Какво означава или как се дефинира хроничната физическа болка?

Международната  Асоциация  за  изследване  на  болката  (International

Association for the Study of Pain) я дефинира като „неприятно сетивно и

емоционално  преживяване,  свързано  с  реални  или  потенциални

увреждания  на  тъканите  или  описвано  с  термините  на  такива

увреждания” (Merskey, Bogduk 1994).

Разпространение

Всъщност,  знаем  ли  какви  са  количествените  измерения  на

хроничната физическа болка? Оценките за разпространението й варират

в  широки  граници  според определенията и  методологията  на

съответните изследвания, но при всяко измерване се вижда, че обхвата и

въздействието  на хронична  физическа  болка, са значителни.  В едно
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забележително  по  обхвата  си  и  регистрираните  данни  изследване  на

хроничната  болка,  проведено  в  началото  на  хилядолетието  в  15

европейски страни и Израел, се установява, че един на всеки пет души

(19%) в общата популация на възрастните страда от хронична физическа

болка (Breivik at al. 2006). 

Данните от същото изследване, групирани и представени на фиг. 1,

разкриват, че регистрираното разпространение на хроничната физическа

болка е в „диапазона от 12% до 30%, като най-висок е относителния дял в

Норвегия, Полша и Италия,  а  най-нисък  е  в Испания,  Ирландия  и

Великобритания”.  Уловени са и  някои регионални различия в страните:

например в Италия разпространението на болката е над 32% в северната

част и по-малко от 22% в южната част на страната (Breivik at al. 2006: 289). 

Фиг. 1. Разпространение на хроничната физическа болка сред
населението на 15 европейски страни и Израел (в %)
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Източник: Breivik at al. 2006

Различията в относителните дялове на хората с хронична физическа

болка между отделните страни, както и между регионите в дадена страна,

показват и още нещо. Няма никакво научно обосновано основание, без

наличие на сериозни и представителни епидемиологични изследвания в

дадена страна, да се екстраполират данни от други страни, за да се правят

прогнозни  изчисления  за  ситуацията  в  дадена  страна,  в  която  не  се

провеждат такива изследвания и липсват емпирични данни. Това обаче

се прави в България за отделни заболявания.

Възраст и пол
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Според същото изследване респондентите са живели до момента на

провеждането му средно 5 години с хронична физическа болка, а част от

тях са я изпитвали 20 и повече години. Констатирано е и това, че лицата

под 40-годишна възраст страдат по-малко от хронична физическа болка, а

тези на 41-60 години са по-предразположени към нея. Освен това жените

по-често от мъжете страдат от хронична болка.

Причини

По-съвременно изследване ни показва, какви са основните причини

за възникването  и  наличието  на  хроничната  физическа  болка (фиг.  2).

Данните разкриват, че мускулно-скелетните и ревматичните заболявания

са водеща причина за наличието на хроничната физическа болка. Много

често локализацията на болката не е само на едно място, а причините за

нейното възникване и трайно съществуване могат да бъдат различни. От

графиката  се  вижда,  че  представените  причини са  смесени:  симптоми

(например болки в ставите), заболявания (например мигрена) или група

заболявания  (артрит),  което  всъщност  затруднява  адекватна

идентификация на причините за възникване и трайно съществуване на

болката.

Последици

Силната  хронична  болка  може да доведе  до физически и

психологически увреждания и  е  свързана  със сериозни съпътстващи

заболявания и психологически разстройства като тревожност и депресия

(Poole et al. 2009). Отрицателното въздействие на хроничната болка често
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се простира отвъд страданието,  за да повлияе на близките на човека и

издръжката им. С други думи, хроничната физическа болка, подобно на

инвалидността, засяга и човекът, изпитващ болка, и неговото семейство,

като  създава  или  може  да  създаде  сериозни  социално-икономически

проблеми.

Фиг. 2. Най-често регистрирани причини за хроничната болка, както са
идентифицирани в „Pain Proposal Patient Survey” (в %)

Източник: Baker et al. 2010

Проучването  „Pain  Proposal  survey” разкрива  част  от  възможните

последици за човека с хронична физическа болка и неговото семейство:

• 27% от хората с хронична болка се чувстват социално изолирани и

самотни поради тяхната болка;

•  50%  се  тревожат  от ефекта на  хронична болка върху

взаимоотношенията им;
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• 21% от европейците с хронична болка изобщо не са в състояние да

работят;

• 29% се притесняват да не загубят работата си;

•  61%  от  тези,  които  могат  да  работят,  заявяват,  че  техния

професионален статус е пряко засегнат;

•  36%  казват,  че  тяхната хронична  болка има отрицателно

въздействие върху техните семейства и приятели (Pain Survey 2010).

Хората  с хронични  болки често чувстват,  че състоянието  им се

усложнява и  от липсата  на  разбиране сред  широката  общественост:

почти две трети (62%) от  респондентите  на  изследването смятат,  че

общественото разбиране и осъзнаване на хроничната болка е ниско (пак

там).

Половината  от хората с  хронична  физическа  болка,  както  сочи

споменатотo  европейско  изследване  (Breivik  at  al.  2006),  се чувстват

уморени през цялото време и 40% се чувстват безпомощни или не могат

да мислят или функционират нормално. Болката оказва влияние и върху

ежедневните  дейности  –  повече  от  две-трети  от  хората,  са  по-малко

способни да се занимават с нещо или дори да спят (пак там).

Фиг. 3. Влияние на хроничната физическа болка върху ежедневната
активност, измерена по скала от 1 до 10, при което 1 – не влияе, 10- оказва

много силно влияние (в %)
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Източник: Baker, М. et al. (2010) с. 12.

Хроничната  физическа  болка  поражда  и  множество  непреки

последици.  Още  с  появяването  си  тя  повишава  риска (разбиран  като

степен  на  несигурност  и  неопределеност)  от  изпадане  в  безработица,

обедняване, социално изключване и др.

Трябва да се има предвид, че колкото по-голяма е степента на риск в

личностен  и  социален  план,  толкова  по-вероятно  е  човек  да  получи

ментални  и/или  психични  проблеми.  Едни  от  най-„болезнените“

социални рискове са свързани с бедността и социално-икономическите

неравенства.

Най-общо непреките последици от  хроничната  болка са  свързани

със следните рискове:

 от безработица

 от обедняване 

 влошаване на социално-икономическия статус

 увеличаване на социалните неравенства 

 затруднен достъп до здравни услуги.

23



Цената – преки разходи

Болката  е  товар и за  физическите лица и техните семейства,  и за

икономиките  на  Европа.  Смята  се,  че  ежегодните  разходи,  свързани с

хроничната физическа болка надхвърлят 300 млрд. евро, или между 1% и

3% от БВП (Phillips 2006; Mantyselka et al. 2002)

Най-голям дял от преките разходи в системите за здравеопазване, са

за  консултации  със  здравните  специалисти  при  болки  в  гърба  и  се

оценяват на: 

 € 187 милиона за Белгия (Van Zundert, Van Kleef 2005)), 

 € 289 милиона за Холандия (Van Tulder at al. 1995)

 € 1,9 млрд. за Великобритания (Maniadakis, Gray 2000). 

Цената – непреки разходи

Непреките разходи също са огромни и се измерват чрез:

 Отсъствие от работа,

 Понижена производителност,

 Формално присъствие на работа и др.

Например: Данни за петте най-големи страни в Европа – Франция,

Германия,  Великобритания,  Италия и Испания показват,  че хората със

силни болки са отсъствали 27% от работното си време през последните

седем дни, в сравнение с 5% за общата популация (Kantar Health 2010), т.е.

над пет пъти по-често. Доколкото хроничната физическа болка не може

нито да се измери, нито да се види, тя може да се превърне в генератор на

сериозни социални конфликти.
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Отношение и ефективност на медицината и здравеопазването

към хроничната физическа болка

Хроничната физическа болка: 

(1) има различни прояви и причини и

(2) много трудно се измерва и това затруднява диагностицирането на

главната причина за болката или определянето как най-добре тя да се

контролира. 

Тези,  а  и  други  фактори,  правят  пътя  на  човека  с  хронична

физическа  болка  през  системата  на  здравеопазването  дълъг,  сложен и

неефективен, а това също се превръща в източник на страдание за хората

с хронична болка.

Данни  от  изследване  на  болката  в  Европа  (Pain  Proposal  Patient

Survey. July – September 2010) показват, че: 

 Средно, хората с хронична физическа болка трябва да чакат по 2,2

години между търсенето на помощ и диагностиката и 1,9 години преди

тяхната болка да е адекватно контролирана; 

 Една четвърт (26%) от хора чакат между 1 и 5 години, за да получат

диагноза или причина за болката си – и още 11% чакат по-дълго от това.

 38% от хората с хронична физическа болка казват, че тяхната болка

не е адекватно контролирана; 

 Хората  с  хронична  физическа  болка  правят  средно  седем

посещения годишно при медицински специалисти, а 22% правят 10 или

повече посещения; 

 49%  от  анкетираните  са  недоволни  от  времето,  необходимо  за

поставяне на диагноза, 
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 48% са недоволни от времето, необходимо, за да получат адекватен

контрол над своята болка, 

 50%  са  недоволни  от  броя  на  посещенията  при  лекар,  за  да

постигнат този адекватен контрол. 

Заключение

Известно  е,  че  70%  от  здравната  патология  днес  се  пада  на

хроничните  заболявания.  Нито  организацията  на  съвременното

здравеопазване,  нито  медицината  вземат  предвид  този  факт.  Те

продължават  да  се  „държат“  така,  сякаш  острите  заболявания

преобладават  в  съвременната  патология  и  това  се  отразява  негативно

върху контрола и превенцията на хроничните заболявания и хроничната

физическа болка.

Същевременно  населението  по  света  и  в  Европа  застарява  и

процесите на хронификация на заболяванията се задълбочават.  Така с

напредване на възрастта нараства броя на хроничните заболявания при

всеки  индивид.  Нещо  повече,  на  преден  план  започват  да  излизат

мускулно-скелетните и ревматичните заболявания и те се превръщат в

значим  социален  проблем.  Наблюдават  се  и  тенденции  на

„подмладяване” на тези заболявания. 

Липсата  на  адекватна  здравностатистическа  информация  от

представеителни  социално-епидемиологични  и  социологически

емпирични изследвания задълбочава процесите на погрешни политики

в  сферата  на  здравеопазването  и  всъщност  води  до  криза  на

публичните политики в нея. Например поне от началото на ХХI век в
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страната не могат да се открият данни за заболеваемост по обращаемост,

данни за болестността и т.н.

Тази  криза  сериозно  оказва  влияние  върху  нарастване  на

неравенствата  в  здравеопазването,  а  оттук  и  до  сериозни  загуби  в

икономиката.
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ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА 

Дефиниция на хроничната физическа болка 

Известно  е,  че  множество  хронични  заболявания  –  неврологични,

мускулно-скелетни, ревматични и др. – предизвикват често повтаряща се,

постоянна,  съпътстваща  непрекъснато  живота  на  човека,  физическа

болка. Обикновено тя се определя като хронична физическа болка.

В съвременната медицина и в контекста на биомеханичния модел на

болестта, на хроничната физическа болка е отреден статута на симптом.

Това обаче е вярно само до някъде. 

Според Международната асоциация за изучаване на болката (IASP),

болката представлява  „неприятно сетивно и емоционално преживяване,

свързано  с  реални  или  потенциални увреждания  на  тъканите или

описвано с термините на такива увреждания”. За целите и потребностите

на  медицинските  науки  и  практика  тази  дефиниция  е  приложима.

Същевременно тази дефинниция не разкрива достатъчно субективните

измерения на преживяването на хроничната физическа болка.

Според  Дейвид  Морис:  „Болката  със  сигурност  е  резултат  от

биохимичен  процес.  Но  нервните  пътища  и  телесните  рефлекси  не

разказват цялата история. Болката е субективно преживяване, може би е

архетипът  на  субективността,  който  се  преживява  само  в  самотата  на

нашите индивидуални умове. Това, като допълнение, винаги се насища с

видим  или невидим отпечатък  на  специфични човешки  култури.  Ние

научаваме как се  усеща болката  и  се  учим какво  означава  това...  Това,

което  има  най-голямо  значение  при болката  в  крайна  сметка  е  извън

лабораторията – може би това са личните и социалните значения, с които
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ние и нашата заобикаляща ни култура ги натоварваме” (Morris 1993: 14-

15). С други думи, болката е не само биохимичен и физиологичен процес,

тя  е  и  социо-културен  феномен,  конструкт,  който  се  променя  през

различните  исторически  епохи  и  в  различните  социо-културни

контексти.

Хана  Аренд  –  световно  известен  съвременен  социолог,  споделя

подобни виждания за хроничната физическа болка. Според нея „… най-

интензивното от познатите ни чувства, способно да заглуши всички други

преживявания  –  имено  усещането  на  силна  физическа  болка,  е

едновременно най-личното и най-трудното за споделяне. То вероятно не

е единственото преживяване, което не успяваме да формираме така, че да

може  да  се  появи  в  публичната  сфера,  но  фактически  ни  отнема

чувствителността  към действителността  до  такава  степен,  че  можем да

забравим за  нея по-бързо и по-лесно,  отколкото за  каквото  и  да  било

друго” (Arendt 2000).

При опит да се обединят в някаква степен и да се изразят тезисно

идеите, заложени в разсъжденията на Д. Морис и Х. Аренд, вероятно би

се получило следното:

● Болката е резултат от биохимичен процес;

●  Болката  е  субективно  преживяване,  което  се  преживява  само  в

самотата  на  нашите  индивидуални  умове.  Усещането  на  силна

хроническа  физическа  болка,  е  едновременно  най-личното  и  най-

трудното за споделяне преживяване;

●  Болката  носи  видим  или  невидим  отпечатък  на  специфични

човешки култури;

● Учим се как се усеща болката и се учим какво означава това;
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● Усещането на хронична физическа болка отнема чувствителността

към действителността и изолира човекът от тази действителност;

●  Най-голямо значение  при болката  имат личните и  социалните

значения,  с  които  ние  и  нашата  заобикаляща  ни  култура  ги

натоварваме.

Хроничната физическа болка е проблемна действителност (Baszanger

1992:  181),  дори твърде  проблемна  действителност.  Тя  е  изцяло лично

преживяване на човека (изпитващ такава болка), към което никой друг

няма  пряк  достъп.  Хроничната  физическа  болка  е  проблемна

действителност  и  поради  своята  продължителност  –  тя  може  да

продължава с години, дори с десетилетия, а личностните и социалните

последици от нея са огромни.

Какво означава преживяване на хронична физическа болка?

Терминът  „преживявам”  е  многозначен  и  когато  говоря  за

преживяване  на  хронична  физическа  болка  е  важно  да  изясня,  какво

значение  му  придавам.  Преживявам  означава  изпитване  на  чувства,

мисли, настроения. Освен това означава прекарване на живота, или както

са казвали нашите деди – поминувам. В думата „преживявам” мога да

вложа и идеята, че намирам сили да издържа нещо, да изтърпя някакво

нещастие.  И  накрая  под  преживявам  може  да  се  разбира,  че  живея

повече от другите – например „Стар е, но може да преживее всички ни”

(Андрейчин, Георгиева и кол. 1963: 687). 

В  контекста  на  разглежданата  тема  под  „преживяване”  разбирам:

начинът,  по  който  човек  възприема  болката;  смислите  и  значенията,

които той приписва на симптомите и на самата болка.  С други думи,
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процес  на  лично  преживяване  –  самото  търпене  и  изтърпяване  на

болката,  в  хода  на  което  на  болката  се  придават  различни  смисли  и

значения.  Тези  смисли  и  значения  са  исторически  и  социо-културно

обусловени.

Хроничната физическа болка като опит

Разглеждането на болестта като опит, се е  утвърдил в принципните

терминологични различия. Подобно на болестта и болката се разглежда

като опит. Според Розалинда Рей – автор ма мащабен труд, посветен на

историята на представите за  болката,  има  два термина:  sufferre и  doleo.

„Първият обозначава личното преживяване, самото понасяне, в процеса

на което на болката се приписват различни значения; вторият – може да

бъде  използван  в  конструкции  с  безлични  субекти,  употребява  се  в

безлична форма и обозначава определен психофизиологичен механизъм,

в  който  психичното  предварително  е  изтълкувано  като  част  от

физическото” (Rey 1995: 2 цит. по Лехциер 2010: 184).

Американският  медицински  антрополог  А.  Клайнман  различава

болестта като illness и disease (Kleinman 1988: 14). Illness – това е сферата на

субективните реакции на човека спрямо появилите се „симптоми”. Това е

сферата  на  неговите „оценки,  преживявания,  това  е  самия  живот  на

болния  в  условия  на  нарушена  функция  и  ограничаване  на

възможностите”.  Illness  е  опитът  с  болестта,  „опит,  който  включва

класификацията  и  обяснението  на  страданието  от  самите  заболели,

техните опасения и надежди, самолечение, корекция на поведението, в

т.ч.  и  решението  за  обръщане  към  лекар”.  Болестта  като  illness

имплицитно предполага „лични проблеми, свързани с функционирането
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в обществото, загуба на възможности...”. Именно с оплакванията от illness

човек отива на лекар и описва „illness на приетия в дадена култура език”.

Лекарят  от своя страна  обаче има  професионалната  задача  „да преведе

illness на езика на disease, т.е. на езика на „патологията”, на теоретичното

обосноваване на възникналите функционални нарушения” (Лехциер 2010:

184-185).

По този начин лекарят свива, стеснява проблемът, като се отдалечава

от  „всичко  екзистенциално  и  социално,  което  присъства  в  illness” и

„тълкува  проблемът  със  здравето  в  съответствие  с  детайлната

номенклатура  и  таксономия,  с  медицинската  нозология,  като  по  този

начин създава нова диагностична единица – самата патология” (Kleinman

1988: 5, цит. по Лехциер 2010: 185). И ето тук, в процеса на този превод от

езика  на illness  на езика на  disease  –  в процеса на лечение, се генерира

„потенциална,  а  често  и реална конфликтна ситуация”.  Тук  Клайнман

има  предвид  хронично  болните,  които  са  принудени  дълго  да

продължават да живеят със своите заболявания. „Доколкото субективния

фактор  –  той  е  по-важен  за  опита  при  протичане  на  хроничните

заболявания,  за  честотата  и  продължителността  на  периодите  на

обостряне и ремисия – в обичайната медицинска практика напълно се

игнорира, лечението става неефективно” (Лехциер 2010: 185).

Алфред  Шютц –  създателят  на  феноменологическата  социология,

както е известно,  синтезира философията на Хусерл с теориите на Макс

Вебер  и  Мийд.  Според  Шютц същината,  ядрото  на  реалността  в

преживяванията  на  индивида  представляват  светът в  неговата

достижимост. И това не е само „зоната за манипулиране” на Мийд, това

са и вещите, достъпни за сензориката – зрение и слух. 
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Шютц смята, че успоредно със света, който за индивида се намира в

актуална  достижимост  (hic),  съществува  и  свят,  в  потенциална

достижимост  (illic).  „Двете  зони  на  потенциалност,  коренящи  се  в

миналото  и  бъдещето,  Шютц  –  следвайки  Хусерл,  основава  върху

ретенциите1 и  протенциите2,  а  те  са  организирани  съответно  от

идеализацията „аз мога да направя това отново” („светът в пределите

на възстановената достижимост”) и идеализацията „и т.н., и т.н.” („светът

в  пределите  на  достижимата  достижимост”) (Шюц  2004:  419,  цит.  по

Лехциер 2010:  186).  Какво се  случва обаче ако светът  никога  повече  не

може да бъде върнат или поставен в миналата зона на достижимост? Ако

структурата „аз мога да направя това отново”  престане да  работи, при

това необратимо? Ако достижимото се превръща в недостижимо? Ако

опитът „аз мога” се предшества, превръща се във вторичен в сравнение с

опита „аз не мога”? Ако структурата „и т.н., и т.н.” просто не изплува в

съзнанието на човека, който  осъзнава и  знае, че никакво „и т.н.” няма и

никога не е имало в него от един момент насетне? 

Според  американския  философ  и  специалист  по  биоетика  Дрю

Ледър  от  феноменологическа гл.т. не е  възможно да се изясни здравето

като  изначален  опит.  То е  разбираемо  само,  когато  се  появи опита  с

болката, с боледуването, когато всяко „аз мога” става видимо и осезаемо

само в ситуации на „аз не мога”. Това, което всеки човек изначално може,

в  ежедневието  той  не  го  забелязва.  В  момента  обаче  когато  неговите

1 Ретенция – задържане. Бел.ав.

2 Протенция – актът на проециране в бъдещето на придобитото знание предполага
задържане, т.е. спомняне на миналите усещания; именно с помощта на нашите чувства
или минал опит ние предчувстваме или „проникваме” в бъдещето – бел.ав.
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възможности  бъдат  ограничени и  той  почувства някакво  не-можене,

тогава започва да осъзнава истински опита „аз мога” (Leder  2009: 89).

С други думи, „сама по себе си болката има структурата на опит,

изоморфната структура на опита с болестта. Това е опитът „аз не мога”.

И болестта, и болката идват като ограничение на опита „аз мога”, като

манифестация  на  крайността  на  човека,  насилствено  разкриване  на

границите на неговите възможности” (Лехциер 2009: 26).

За медицинската  антропология и за социология на болката ключов

проблем представлява проблемът за хроничната болка. За Дейвид Морис

тя  е  „скрита епидемия”,  епидемия,  оставаща в  сянка (Morris  1993:  53).

Този проблем е толкова значим, че към болката изследователите започват

да се отнасят към нея не само като към симптом, но и като към диагноза:

„Болката вече не може да се представи във вид на спътник, който се върти

около  болестта,  болката  само  се  издига  в  центъра.  Самата  болест,

подобно на спътник, започва да се върти около болката” (Morris 1993: 75,

цит. По Лехциер 2010: 187). 

Преживяване на хроничната физическа болка

Болката може да се преживява като локализирана в конкретно място

или орган  на  тялото,  а  също  и  като  „подвижна,  жива  субстанция”,

придвижваща се по тялото. Болката се преживява и като „знак”, който

трябва  да  ни  информира  за  нещо  съществено  въпреки  нея.  Всички

„естествени”  усещания  в  крайна  сметка  са  опосредени  от  културните
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конструкти на болестта и здравето” (Mattingly, Garo 2000, цит. по Лехциер

2010: 190). 

Опитът,  преживяването  на  болката  има  антиномичен

(противоречив), амбивалентен характер – от една страна е факт конфликт

с  тялото,  разчупване,  криза  на  цялостността-персоналността,  от  друга

страна – мъчителна индивидаулизация.

Амбивалентността на болката, според Лехциер, може да се опише и

с помощта на опозицията  чуждо/собствено.  Болестта  нахлува в тялото на

човека и  се  преживява  в  качеството  й  на това,  което  „е  дошло някъде

отвън, което не е в нашата власт, което се стреми да ни подчини, което

започва  да  живее  в  нас  собствен  живот,  напомняйки  живо  същество”.

Подобен – по Сартр – „анимизъм на болката”, когато „тя се представя

като  живо  битие,  което  има  своя  собствена  продължителност,  свои

навици”  (Сартр  2002:  355),  присъства  практически  във  всички

автонаративи на пациентите (Лехциер 2010: 192-193). 

Хроничната  физическа  болка  трансформира,  преструктурира

жизнения свят на човека. В своите наративи хората с хронична физическа

болка  възпроизвеждат опита с анимизма на болката и опита с нейната

амбивалентност,  отчуждение  от  тях самите и  едновременно  с  това

индивидуализация.

Тук  е  важно  да  се  направи  едно  малко  отклонение.  В  своите

изследвания  Байрон  Гуд  се  позовава  на  понятието  свят във

феноменологията (което  В.  Лехциер (2010:  194)  за  краткост формулира

като  взаимовръзка  на  значенията)  и на представата за  множественост на

световете,  формулирана  от  А.  Шютц:  ежедневния  свят  (Lebenswelt),

сънищата,  фантазиите,  науката,  изкуството,  релиогиозния опит и др.п.
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Така Гуд отграничава още един свят: „светът на хроничната болка” (Good

1994:  37).  Той  противостои  на  ежедневието,  на  всички  негови

конституиращи структури. 

За ежедневния жизнен свят, според Шютц, са присъщи: 

1) цялостност на субекта – тук човекът е господар на своето тяло, на

своите  постъпки,  той  действа  чрез  тялото  си,  постига  и  въздейства  на

света. В света на хроничната болка тялото на човека се превръща във враг

номер едно (Good 1994: 37); 

2)  жизненият свят това е светът на работата.  В света на хроничната

болка работата се разрушава,  човек  е  в  непрекъснат нервен срив, той не

може да работи; 

3)  личното възприятие  на  времето,  „вътрешното  време”  се

синхронизира  с  външното,  със  социално  организираното,  с  общото

време.  В  света  на  хроничната  болка вътрешното и  външното време  са

разсинхронизирани (Good  1994:  40).  Вътрешното  време  се  забавя,  а

външното протича по-бързо, загубва се. 

***

Според  А. Клайнман опитът с болестта (в т.ч. и с болката) включва

различни  значения,  които  са реални  и  потенциално  (не  се  проявяват

веднага)  изменчиви  под  влияние  на  обстоятелствата,  т.е  на  социалния

контекст.  А  в  него  са  втъкани  нишките  на  културата  на  обществото.

Схващането на значимостта, разбирането на важността на „субективните

значения  на  болестта  винаги  се  случва  вътре  във взаимоотношенията:

между  съпрузи,  деца,  приятели,  тези,  които  полагат  грижи,  самият

пациент”. И когато има ситуация на хронично заболяване, на изпитване

на  хронична  физическа  болка,  всички  споменати  социални  актьори
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осъзнават,  че значението на болестта,  на болката,  с  което  ги натоварва

човекът,  могат или  да  съдействат  на лечението  и  изтърпяването  на

болката,  или да  го  затруднява,  да  утежнява изпитването  на болка;  „да

задълбочи или да облекчи симптомите” (Лехциер 2009: 29).

Възприемане на ХФБ

Хроничната  физическа  болка  може  да  се  възприема  по  различен

начин, например като:

 Загуба (основно значение)

 Изпитание

 Наказание (напр. за морален провал)

 Съдба

 Слабост 

 Абсолютно зло (религиозен смисъл)

 Повод за гордост, мъжественост и издръжливост

 Житейска катастрофа (особено за хората от най-ниските социални

прослойки)

 Вина

 Загуба на лична значимост (Good 1994; Morris 1991; Scarry 1985)

Най-често болката се преживява като своеобразна социална смес от

две  или  повече  значения,  които  й  се  придават.  Загубата обаче  е

основното значение, което се придава на хроничната физическа болка и е

свързано със загубата на опита „аз мога”, със загубата на възможности, на

бъдещо развитие, с необходимостта от тотална промяна на житейските

планове и т.н. Загубата – под една или друга форма, се среща във всички

наративи на хората с хронична физическа болка. 
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Как ще се преживява болката зависи от множество фактори. Може

би едни от най-важните фактори тук са:

 възраст и пол, 

 социална ситуацията и социален контекст, 

 социално-икономически статус и социални позиции

 предишен опит и актуални очаквания, 

 психологическа структура на личността и праг на поносимост на

болка.

Не  винаги  възприемането  на  болката  е  пропорционално  на

интензитета на увреждане на тъканите или на нежелания стимул. При

хора,  определяни  като  свръхчувствителни,  острата  болка  често

предизвиква  безпокойство,  а  хроничната  болка  е  по-вероятно  да

доведе до депресия. 

Всички хронично болни,  всички хора с хронична физическа болка

живеят в ситуация на постоянна заплаха от „предателство на тялото” – и

най-малките  изменения  в  състоянието  могат  да  повлекат  ужасни

последствия. Тази заплаха от предателство на тялото, както и загубата,

може да се превърне в  страшна вина пред близките хора,  в усещане за

загуба на личната значимост, за превръщане на движението на живота по

наклонена надолу плоскост.

Преживяването на хроничната физическа болка съвсем не е толкова

просто и еднозначно, колкото обикновено се представя от съвременната

медицина.  Нещо повече,  това,  че ние можем да не го  разбираме нито

намялва болката, нито я прави по-лесно преживяема. Игнорирането на

субективните смисли и значения, на екзистенциалния опит на хората с

хронична физическа болка, която се превръща в част от биографията на
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човека,  днес  в  медицината е  по-скоро правило,  отколкото изключение.

Това  оказва  влияние  върху  ежедневния  живот  на  човека  с  хронична

физическа болка, на способността му за социална мобилност, социална

адаптация, на неговата самоидентификация. С други думи, съвременната

медицина  и  здравеопазване  не  са  достатъчно  ефективни  в  процеса  на

контрол  над  болката.  И  тук  водеща  роля  има  системата  на

здравеопазването и по-конкретно здравната бюрокрация, която често – в

името на финансови икономии, пренебрегва човекът. Той е превърнат в

обект на административни правила, в източник на доходи, здравето му е

стока, а лекарят е сведен до ролята на едноличен търговец, търгуващ със

здравни услуги и здраве.

Заключителни бележки

Пътят  на  пациента  с  хронична  болка  през  системата  на

здравеопазването може да бъде дълъг, сложен и неефективен, а това също

е  източник  на  страдание. В  медицината  продължава  да  господства

биомеханичния  модел  на  болестта.  В  контекста  на  този  модел

(разпространяван  чрез  медикализацията  в  обществото)  медицината  и

системата на здравеопазване са превърнали в медицинско табу психиката

и  нейното  влияние  върху  тялото.  Днес  никой  като  че  ли  не  оспорва

влиянието на психиката върху физиологията на организма.  Все пак на

практика  медицината  последователно  подминава  тези  въпроси.

Достатъчно е да се направи един преглед на медицинската литература и в

програмите  на  медицинските  конференции. Медицината  механично  е

разчленила човекът на областите на отделните специалности, раздробени

на  все  по-дехуманизирани  детайли. При  тази  ситуация  неминуемо
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човекът  като  субект,  като  личност,  отсъства  от  медицината,  от

здравеопазването и неминуемо се стига до конфликт на интерпретациите

на лекаря и пациента с хронична физическа болка3.

Бюрокрацията и административните бариери в достъпа до здравни

услуги,  заедно  с  медикализацията  на  живота  и  пренебрегването  на

субективните  смисли,  придавани на  хроничната  физическа  болка,  са  в

основата на много от съществуващите проблеми, свързани с болката.

Дехуманизацията  на  съвременната  медицина  не  е  въпрос  на

нечувствителността на лекарите –  тя е системен проблем, произлиза от

приетата  парадигма  за  човека  като  машина  и  борбата  с  болестите.

Успоредно с развитието на медицината това състояние на нещата може

само  да  се  задълбочава.  Често  против  волята на  хората,  които я

практикуват и които  просто са наврени в тази  медицинска машинария.

Лекарите  са  обвързани  с  непрекъснатото  професионално  развитие,

заливани са с невъзможна за осмисляне специализирана информация от

фронтовата линия на научните изследвания4. 

Въпреки значителния напредък на медицината и огромните пари,

влагани в нея, много болести не само не отстъпват, а тъкмо обратното –

придобиват  размера  на  епидемии.  Същото  се  случва  и  с  хроничната

физическа болка – често приемана само като симптом. Резултатът: ниска

ефективност,  разрастване  на  проблема  и  недоволство  на  хората  с

фронична физическа болка.

3 Виж например Medycyna a zdrowie, 2012. http://ekomedycyna.net.pl/?p=301#_edn19

4 Пак там.
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ХРОНИЧНА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА И НЕОБХОДИМОСТ ОТ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ. ТЕЗИСИ5

•  В  медицината  болката  се  разглежда  като  естествен  предпазващ

сигнал, който подава информация за началото и развитието на някакви

негативни процеси в човешкото тяло. 

•  Характерът  на  болката  и  нейната  продължителност  оказват

влияние върху начина на лечение. 

• Болката трябва да се лекува, независимо от възрастта на човека или

причините, които я предизвикват.

• Лечението на болката е различно, а острата болка винаги трябва да

се лекува заедно с болестта, която я предизвиква.

• Болката е процес, който предизвиква запомняне. Основата му е в

промените, настъпващи в нервните клетки – настъпват трайни промени в

мозъка и гръбначния мозък. 

•  Болката,  която организмът запомня може да се  задържа и след

елиминиране на първопричината за нея или да бъде предизвиквана от

различни ситуации – например стрес.

5 На основата на лекция на лекция на проф. Р. Гашик, четена в рамките на цикъла
„Czwartkowe  Spotkania  z  Reumatologą”
[http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/spotkanie8wykad1v3.
pdf].
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•  Разликата  между  острата  и  хроничната  болка  не  е  само  във

времетраенето им, но и в процеса на запомняне. 

• Острата болка е важно да бъде лекувана ефективно, за да се избегне

нейното запаметяване от нервната система на човека, който я изпитва.

•  Веднъж  запомнена  болката  се  лекува  трудно.  В  този  процес  на

лечение се използват лекарства и лечебни средства, които не се свързват с

тяхното  противоболково  действие.  Тук  са  необходими  средства,  които

въздействат  върху  нервните  клетки.  Такива  са  например

антидепресантите,  или  лекарствата  срещу  епилепсия,  чиято  основна

задача е да тушират прекомерната реактивност на невроните. 

• Лечението на хроничната болка често е по-слабо ефективно и се

съпътства  с  по-големи  странични  ефекти  от  използваните

болкоуспокоителни  лекарства.  Хората  с  ревматични  заболявания

познават много добре това явление – страничните негативни ефекти от

приема на  нестероидни противовъзпалителни лекарства  (НСПВЛ)  или

кортикостероиди.

•  В  терапията,  насочена  срещу  болката,  се  прилага  т.нар.

аналгетична стълбица. Има и четвърто равнище на лечение на болката –

хирургическото.

• При хирургическо лечение на вече запомнена от нервната система

болка,  очаквания ефект може да не настъпи или да бъде непълен,  т.е.

болката  да  остане.  То  е  успешно,  когато  процесът  на  запаметяване  на

болката още не е настъпил.
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• Самолечението не се препоръчва.  Рискът от грешки и вторични

увреждания  или  силни  негативни  странични  ефекти  се  повишава

значително.

• Лечението трябва да се определя от лекаря, в тясно сътрудничество

с пациента. Това ще позволи да се избегнат редица неприятности, както и

по-добре да се контролира основното заболяване.

•  Лошо  лекуваната  и  контролирана  хронична  болка  води  до

инвалидизация и силно влошаване на начина и качеството на живот.
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ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – ЕЖЕДНЕВИЕ И НАЧИНИ НА

СПРАВЯНЕ С БОЛКАТА

Настоящия  материал  е  своеобразно  продължение  на  темата  за

хроничната  физическа  болка  и  едновременно  с  това  част  от  темата

„Светът на хората с ревматични заболявания”. 

Физическата болка,  когато продължава повече от три месеца, губи

своите  симптоматична,  предпазваща  и  предупреждаваща  функции  и

характеристики и се превръща сама по себе си в болест. Това поражда

множество  негативни  последици  в  психологически,  икономически  и

социален план за човека, изпитващ хронична физическа болка:

(а) засяга нормалното протичане на ежедневието,

(б)  нарушава  изпълнението  на  вече  присъщи  социални  роли  за

човека,

(в) затруднява, ограничава или прави невъзможно извършването на

ежедневни дейности, свързани с лична хигиена, бита и интимната сфера, 

(г)  може  да  породи  различни  по  вид  и  сила  психологически  и

психични проблеми,

(д) натоварва и оказва силен натиск върху финансовото състояние на

човека и неговото семейство,

(е)  заплашва  със  загуба  или  води  до  загуба  на  работно  място  и

заетост,
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(ж) създава условия за възникване на зависимост в ежедневието от

помощта на други хора

(з)  превръща  се  във  изолиращ  и  сепариращ  човека  от  неговото

обкръжение фактор,

(и) може да влияе върху други органи и системи на тялото и др.

Усещането на хроничната физическа болка и „прагът на търпимост”

на болка е  различен при всеки човек и зависи от множество фактори.

Затова овладяването и контролът на болката са различни при различните

хора.

Най-често хроничните заболявания – част от които са ревматичните

заболявания – се свързват с появата, развитието и трайното съществуване

на хронична физическа болка. За човека с хронична физическа болка е

важно  да  знае,  че  не  е  неизбежно,  задължително  условие  хроничната

болка  да  го  придружава  непрекъснато  и  навсякъде,  че  съществуват

различни средства и методи за борба с болката. Тези средства и методи

могат да се разделят на две големи групи:

(1) фармакологични

(2) естествени [  1  ].

1. Фармакологична терапия за лечение на хроничната

физическа болка
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При фармакологичното лечение на хроничната физическа болка се

използва,  както  е  известно,  т.нар.  „аналгетична  стълба”.  Тя  показва

лекарствата, които се прилагат в даден етап от лечението, от коя група

лекарства трябва да се използват най-напред, кога да се върви по-нататък,

какви други лекарства могат да придружават основното лекарство. Тази

стълба се състои от три равнища:

-  I  равнище: тук  се  причисляват  т.нар.  не-опиоидни  аналгетици

(обезболяващи  лекарства,  или  нестероидни  противовъзпалителни

лекарства  –  НСПВЛ).  Такива  са  например:  аспирин,  парацетамол,

ибупрофен,  напроксен и др.  В  този ранен стадий могат да се  включат

спомагателни лекарства – например някакъв антидепресант; 

- II равнище: тук се включват т.нар. слаби аналгетици от групата на

опиоидите.  Например трамадол,  кодеин и др.  В процеса на лечение с

този вид лекарства допълнително могат да се включват и лекарства от

първо равнище и евентуално антидепресанти; 

-  III  равнище: силни  аналгетици  от  групата  на  опиоидите.

Например морфин,  фентанил и др. При лечение с тези лекарства могат

да се включат лекарства от Iи II равнище на аналгетичната стълба [2]. 

Как, с какви лекарства и в какви дози може да се лекува хроничната

физическа болка трябва да определя лекарят. Човекът, изпитващ болка,

трябва да не включва по свое усмотрение други лекарства. Той е длъжен

да  следи  действието  на  лекарствата,  появата  на  нови,  неприятни

симптоми,  свързани  с  и  появяващи  се  в  резултат  на  приеманите

лекарства и да информира лекаря си с оглед корекция на терапията.
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Онова, което е задължително да се знае и да се помни за лекарствата,

които се пият срещу физическа болка,  в т.ч.  и от хората с ревматични

заболявания, е следното:

(1)  ако  няма  някакво  друго  лекарско  предписание,  лекарствата  се

приемат по време на хранене с оглед най-малко дразнене на стомаха,

(2) различни лекарства с различни търговски наименования могат да

съдържат  една  и  съща  активна  съставка,  което  повишава  значително

риска от предозиране,

(3)  при  поява  на  нови,  неприятни  симптоми  след  започване  на

приема  на  дадено  лекарство,  трябва  незабавно  да  се  информира

лекуващия лекар.

2. Естествени средства за лечение и контрол на хроничната

физическа болка

Освен  фармакологичното  лечение  на  болката,  при  нейното

овладяване и контрол могат да се използват и т.нар. естествени средства.

Това са: 

(A) Кинезитерапия. Най-общо кинезитерапията означава лечение

чрез движение (от гръцки „kinesis”  – движение и „терапия”  – лечение).

Тук  се  включват  лечебната  физкултура  и  движението,  като  основните

принципи са:
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-  систематичност  и  постоянство,  т.е.  практикува  се  редовно,

ежедневно,

- движение до усещане на болка или до засилване на болката. 

При  силно  обостряне  на  заболяването  движенията  и  лечебната

физкултура се ограничават и се прави консултация с лекар.

Като  форми  на  движение  се  прилагат  също  и  подводна  лечебна

физкултура,  танцуване,  разходки в  планината,  каране на  колело,  йога.

Особено важно е  човек  да не  се  претоварва,  тъй като  това може да се

превърне във фактор, провокиращ отключване на възпалителни процеси.

(Б)  Психотерапия.  Психотерапията  има  за  цел  да  подпомогне

решаването  на  психичните  проблеми не  само  на  човека  с  ревматично

заболяване,  но  и  на  неговото  семейство  и  най-бликзите  му  хора.  Най-

често  става  дума  за  овладяване  на  т.нар.  паник  атаки  и/или  за

предотвратяване  на  развитие  на  страхова  психоза.  Освен  това

психотерапията  може  да  бъде  чудесен  профилактичен  инструмент  за

предотвратяване на възникване, развитие и задълбочаване на депресия.

(В)  Мануални  процедури. Най-общо  това  са  мануални

индивидуални  процедури,  провеждани  от  рехабилитатор  [3].  Тук  се

включват:

(1) масаж – позволява на мускулите на тялото да се отпуснат и да

релаксират, което снижава болката; 
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(2) акупресура – техника от традиционната китайска медицина. Тук

се масажират определени точки, като целта е да се подобри енергийния

баланс на тялото; 

(3)  кинезиотайпинг  –  поставяне  на  различни  места  по  тялото  на

стегнати пластири и/или ластични колани и корсети, което активира по

механичен път кръвообращението, движението на лимфата и правилната

стойка,  подпомага  работата  на  мускулите,  поддържа  и  удължава

ефектите от мануалните процедури. 

(Г)  Физикални  процедури –  тук  се  включват  различни  нагревки

(казано  на  разговорен  /  ежедневен  език),  като  електростимулация  /

електротерапия, магнитно импулсно поле с ниска честота; термотерапия

– например парафин, ултразвук и др. Много добро влияние за овладяване

на болката има т.нар. криотерапия – например чрез временно охлаждане

с лед на мястото, където се изпитва болка. 

(Д)  Фитотерапия  или  лечение  с  билки. Тук  се  използват

концентрирани извлеци, чайове, масла, мазила, различни добавки за вана

и  др.,  получени  от  различни  билки.  Правят  се  също  така  и  билкови

„лапи”,  т.е.  компреси  на  местата,  където  се  усеща  болката,  с  цел

полезните  вещества  да  проникнат  през  кожата  в  тялото.  Най-често  се

използват запарки или отвари от различни билки и техни смеси.

(Е)  Други. Тук  на  първо  място  се  включва  подходящата  за  даден

човек  и  заболяване  хранителна  диета  и  режим.  Следват  санаторно-

курортното  лечение,  ползването  на  различни  ортопедични  уреди,
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помощни средства  и  др.п.,  както и  –  при необходимост  –  промяна на

тъканите на облеклото [  4  ]. 

Поради  това,  че  болката  е  многоизмерно  и  сложно  явление  най-

добри  резултати  при  нейното  овладяване  и  контрол  се  постигат  чрез

множествена  терапия,  т.е.  използване  на  подходящата  комбинация  от

споменатите методи и средства.  Това е особено важно при хроничната

физическа болка.

В  процеса  на  това  лечение  не  се  препоръчва  самолечението.

Редовните консултация с лекари специалисти също са част от лечението.

За  хората  с  ревматични  заболявания  освен  с  ревматолог,  важни  са

консултациите с лекар кинезитерапевт и – ако се налага – ортопед. 

***

Казват, че в Древен Китай съществувала поговорка, че „ако човек се

разболее, трябва да смени лекаря си”. На здравето се гледало като „преди

всичко форма на превенция, а не лекуване на вече случили се щети за

тялото”[  5  ].

И  помнете:  „Никога  и  за  нищо  на  света  не  можеш  да  поискаш

болката ти да се увеличи. За болката можеш да искаш само едно – да

спре.  На  света  няма  нищо  по-страшно  от  физическата  болка.  Пред

болката няма герои, никакви герои…[7].

Бележки

[  1  ] Pucek, Е. (2013) Jak radzić sobie z bólem na co dzień – metody farmakologiczne i
naturalne.  [on-

52

http://bojidarivkov.wordpress.com/category/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2/#_ftnref2
http://bojidarivkov.wordpress.com/category/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2/#_ftn7
http://bojidarivkov.wordpress.com/category/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2/#_ftn6
http://bojidarivkov.wordpress.com/category/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2/#_ftn5


linehttp://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/spotk
anie4wykad1v3ostateczna.pdf] (материалът е ползван на 6.03.2014)
[  2  ]-[  4  ] Пак там.
[  5  ]http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BF
%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
[  6  ] Оруел, Д. (2005) 1984. ИК „Труд” и „24 часа”, София, с. 219
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СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕВМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

В броя си от 16 декември 2013 година полското електронно списание

„Rynek  zdrowia” (Пазар  на  здравето)  публикува  доклад  на  д-р  Марчин

Стайшчик  „Биологичното  лечение  при  ревматичните  заболявания  в

Полша”.  В  него  за  първи  път  публично  се  оповестяват  данни  за

стойността на биологичното лечение на един пациент в  зависимост от

заболяването и дозата на съответното биологично лекарство.

Тук ще се спра само на няколко важни според мен въпроса, които се

засягат в документа.

Според данните в доклада към 18 ноември в Полша са се лекували с

биологични лекарства общо 4 927 човека с ревматични заболявания, от

които 52,2% с ревматоиден артрит, а останалите лица са били с ювенилен

идиопатичен артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит. Цените на

този тип лекарства са едни от най-ниските в Европа. 

Изчислени са годишните разходи за пациенти с ревматоиден артрит.

Например за пациент с тегло 70 кг и използващ adalimumab (търговско

наименование Humira) годишният разход е в размер 49 488 злоти[1]. Ако

се ползват:

- certolizumabpergol (търговско име Cimzia) разходът е в размер на 37

104 злоти (през първата година на лечението, при прием на насищаща

(натоварваща) доза разходът е 41 742 злоти),

- etanercept (търговско име Enbrel) разходът е 45 744 злоти,

- infliksimab (търговско име Remicade) – разходът е 31 061 злоти (при

прием на насищаща (натоварваща) доза разходът е 41 742 злоти),

- rytuksymab (Mabthera) – разходът е 29 940 злоти,
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- tocilizumab (Actemra) – разходът е 42 604 злоти.

Интерес  представляват  данните  за  лекуващите  се  с  биологични

лекарства  лица  с  ревматоиден  артрит  в  Полша  и  няколко  други

европейски страни. Данните се отнасят за 0,5%-1% от цялата популация

на  съответната  страна,  като  за  Полша  и  Чехия  те  са  за  2013  г.,  а  за

останалите страни са за 2012 година.

Таблица. Относителен дял на лицата с ревматоиден артрит,
лекувани с биологични лекарства

Страна Население Брой пациенти
(0,5%-1%)

Брой
лекувани
пациенти

Относителен дял на
лекуваните пациенти
спрямо популацията

на пациентите (%)

Полша 38 540 000 192700 – 385400 2 569 1,33 – 0,66

Чехия 10 512 782 52564 – 105128 2 295 4,36 – 2,18

Швеция 9 500 000 47500 – 95 000 10 816 22.76 – 11.38

Германия 80 327 900 401640 – 803280 80 965 20.16 – 10.08

Италия 59 520 464 297602 – 595204 37 407 12.56 – 6.28

Испания 47 265 321 236325 – 472650 44 363 18.76 – 9.38

Англия 53 012 000 265060 – 530120 60 783 22.92 – 11.46

Франция 65 800 000 329000 – 658000 19 907 6.04 – 3.02

В доклада се  прави сравнение между 3  страни –  Полша,  Чехия и
Швеция по отношение на достъпа до лечение с биологични лекарства,
критериите  за  включване  на  пациенти  на  това  лечение,  видовете
прилагани лекарства и др.

***
В Полша, както и в България, не съществува адекватна статистика за

големината  и  структурата  на  популацията  на  хората  с  ревматични
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заболявания.  Това  силно  затруднява  мониторинга  на  качеството  и
ефективността  на  здравеопазването  в  тази  сфера,  както  и  борбата  с
корупцията и отстраняването на други проблеми.

***
Данните  от  проведеното  в  Полша  социологическо  изследване

показват,  че  болката  е  най-често  изпитваната  негативна  последица  от
наличието на ревматично заболяване – 65%. Следват обездвижването на
ставите, ограниченията в движенията и мобилността, деформацията на
фигурата.  Над  една  трета  (34,7%)  от  анкетираните  са  признали,  че
изпитват  непрекъснато  болки.  Всеки  пети  (21,2%)  изпитва  болки  през
няколко часа, 18,3% – няколко пъти в седмицата. 

47,6%  от  анкетираните  работят  на  пълен  работен  ден,  5,8%  на
непълен  работен  ден  и  9,8%  имат  собствен  бизнес.  Противно  на
стереотипите,  младите хора заявяват,  че не искат да се пенсионират,  а
желаят да работят и да се чувстват полезни на себе си, семействата си и
обществото.  А  това  вече  поставя  много  остро  въпроса  за  адекватното
лечение на ревматичните заболявания, защото добрите резултати от него
са полезни за всички. 

65%  от  лицата,  лекувани  с  биологични  лекарства,  се  чувстват
значително  по-добре  в  резултат  на  терапията,  срещу  35%  от  лицата,
които  не  са  на  биологично  лечение.  Една  голяма  част  от  хората  с
ревматични  заболявания  живеят  непрекъснато  под  заплахата,  че  ще
загубят възможността за лечение с биологични лекарства при сериозно
подобряване на тяхното състояние.

***
Сред  най-често  срещаните  ревматични  заболявания,  са

ревматоидния  артрит,  болестта  на  Бехтерев  и  псориатичния  артрит.
Всички  те  са  хронични  заболявания  и  с  времето  се  увеличават
негативните  последици от  тях.  Свързани са  с  болка  и  инвалидизация,
както и с вторични увреждания на различни органи и системи. 

Основните социално-икономически проблеми, които пораждат тези
заболявания са свързани с:

1)  отсъствие от работа –  в  Полша за 2012 година от болестта на
Бехтерев са загубени 104 025 работни дни, а от ревматоиден артрит 356
257 работни дни;

2) неефективно присъствие на работното място – това струва на
предприятията и работодателите 2-3 пъти повече в сравнение с преките
разходи за лечение;

3) инвалидизация и получаване на пенсия за инвалидност и др.
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***
Като  слабост  на  доклада  може  да  се  отбележи  факта,  че  не  са

публикувани  никакви  данни  за  страничните  негативни  ефекти  от
биологичното  лечение  –  вид,  честота  на  проява,  възможности  за
овладяване и т.н. Друга слабост е липсата на данни и анализ за социално-
психологическите  последици  от  ревматичните  заболявания  и  по-
специално от преживяването на хронична физическа болка и справянето
с перспективата от инвалидизация в един бъдещ момент.

Независимо  от  това,  докладът  заслужава  внимание  и  уважение.
Особено  в  частта  му,  в  която  се  анализират  многобройните
административни  бариери  пред  достъпа  на  хората  с  ревматични
заболявания  до  биологично  лечение.  Данните  от  социологическото
изследване  също  дават  добра  и  сравнително  пълна  представа  за
преживяванията  на  хората  с  ревматични  заболявания  и  –  в  известна
степен – за начина и качеството им живот с ревматично заболяване.

Основният извод – поне за мен – от този доклад е, че ревматичните
заболявания вече са се превърнали в социално значими заболявания за
обществото.  А  изучаването  на  различните  им  аспекти,  създаването  на
условия за свободен достъп до и осигуряването на адекватно лечение и
медицинска  рехабилитация  са  задължителни,  ако  обществото  иска  да
минимизира преките и непреките загуби от този клас болести. 

В тези процеси особено важно и незаменимо място имат пациентски
организации  като  Организацията  на  пациентите  с  ревматични
заболявания  в  България  (ОПРЗБ),  чийто  опит,  знания  и
професионализъм могат само да подпомогнат процесите на подобряване
на достъпа до и условията на лечение и медицинска рехабилитация на
хората  с  ревматични  заболявания,  а  оттук  и  да  имат  своя  силно
позитивен принос за подобряване качеството на живот на тези хора. 

Източник:  Stajszczyk,  М.  (2013)  Leczenie  biologiczne  w  chorobach
reumatycznych w Polsce. W: Rynek zdrowia, 16.12.2013.

[1] Курс на БНБ към 18.12.2013 г. 10 полски злоти се купуват за 4.68092 лв.,
което означава, че цената в български лева е 23 164.93 лв. или 1930.41 лв.
на месец.
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ЛЕКАРСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РЕВМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

– ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ, НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Когато се говори за лечение на ревматични болести, трябва да се има

предвид, че то е изградено от четири основни направления:

(1) фармакотерапия – лечение с различни видове лекарства,

(2)  медицинска  рехабилитация –  в  която  се  включват  различни

видове процедури,

(3)  фитотерапия  и/или  нетрадиционна  медицина –  лечение  с

билки, специфични хранителни диети, хомеопатия, йога (гимнастически

упражнения) и др. п.,

(4) хирургично лечение.

В  този  смисъл  и  контекст  да  се  говори  за  нелечими ревматични

болести, е невярно. 

Тук ще бъдат представени някои най-общи принципи и напътствия,

свързани с първото направление за лечение на ревматичните болести –

фармакотерапията.

Първото нещо, което трябва да се знае е:

Кутия 1.

Всяка хронична ревматична болест е лечима.
Няма ИЗлечими ревматични болести.

***
Помнете: съществува голяма разлика между „лекувам” и

„излекувам”

Освен това, добре е да се знае, че:

Кутия 2.
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Постигането на състояние на ремисия – краткотрайна или
дълготрайна, не е равнозначно на излекуване.

ремисия ≠ излекуване
Кутия 3.

Ремисия (от латински: remissio – „намаление, отслабване“) означава
период от развитието на дадена болест или клинично състояние, при

което човек или е свободен (не изпитва) от симптомите на заболяването
си, или те са овладени и проявите им остават относително стабилни с

течение на времето. Ремисиите могат да бъдат: (а) резултат от
естествения ход на заболяването, проявяващо цикличен характер; (б)

спонтанни; (в) резултат на лечение [1].

В  тази  посока  е  и  първата  констатация  в  сферата  на

медикаментозното лечение в ревматологията:

Кутия 4.

Днес няма лекарство(а), което може да излекува човек от неговото
ревматично заболяване

Фармакотерапията  е  превърната  в  едно  от  основните  средства  на

разбираната в най-широк смисъл терапия на ревматичните заболявания.

Тя  влияе  върху  всички  аспекти  от  живота,  в  т.ч.  и  върху  социално-

психологическите.

Кутия 5.

Основна цел на фармакотерапията при ревматичните
заболявания, e: 

постигане на ремисия или състояние на ниска активност на
заболяването
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Това  помага  при  спирането/забавянето  на  болестните  процеси  в

организма,  а  оттук предотвратява  възникването  на сериозни негативни

последици – например инвалидност, и повишава качеството на живота.

Хроничното ревматично заболяване често е източник на множество

негативни  емоции,  преживявания,  напрежение,  влияещи  върху

психичното състояние на човека. За успеха на лечебния процес, са важни

отношенията  лекар-пациент.  Добрата  комуникация  гарантира

създаването и прилагането на възможно най-добрия терапевтичен план

(психо-, физико-и фармакотерапия), удовлетворяващ пациента и лекаря.

 
Кутия 6

Съвременната  фармакотерапия  при  ревматичните  заболявания  си
поставя два типа цели:

(1)  близки, временни (палиативни) – те са свързани с лечението на
болката  при  използване  за  определен  период  на  нестероидни,
противовъзпалителни лекарства и овладяване на възпалителния процес –
например с помоща на прилагане на кортикостериди;

(2) далечни, трайни (стратегически) – те са свързани със задържане,
забавяне,  постигане на ремисия на болестта, като се използват лекарства,
модифициращи  протичането  на  болестта (в  този  случай  ефектите  са
видими след 3-6 месечна регулярна употреба на лекарствата); поддържане
на най-доброто функционално състояние на опорно-двигателния апарат.

Лекарствата, използвани при ревматичните заболявания могат да се

разделят на следните групи.

1) Лекарства, модифициращи протичането на болестта. 

Те:

- нямат противоболково действие,
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-  овладяват  активността  на  болестта  и  деструкцията  на  ставите;

влияят върху редуцирането на възпалителния процес,

-  първите ефекти от прилагането на тези лекарства се виждат след

около 6-8 седмици,

-  колкото по-рано бъдат включени от гл.т. на първите симптоми на

болестта, толкова тяхното действие ще бъде по-успешно,

-  лечението с  лекарствата от тази група трябва да се провежда от

ревматолога в контакт с личния лекар,

-  могат  да  бъдат  синтетични (например  metotreksat,  sulfasalazyn,

leflunomid и  др.),  или  билогични  (например  анти  TNF –

infliksimab,etanercept; AntyII-6 – tocilizumab).

Едно от най-често използваните такива лекарства е metotreksat. Това

е  цитостатично[2] и  инхибиращо  (потискащо)  имунния  отговор  на

организма  лекарство. В  ревматологията  се  използва  в  дози  15-25-30

mg/седмично. 

Внимание! Дозата се определя индивидуално и зависи от успеха на

лечението. 

Трябва да се внимава при използването на метотрексата при хора с

хематологични проблеми, с проблеми, свързани с функционирането на

бъбреците и черния дроб.

Когато  се  прилага  лечение  с  метотрексат  е  необходим  прием  на

фолиева киселина в дните, в които не се приема метотрексат.

Лекарството не се използва по време на бременност (има негативно

влияние върху плода). Метотрексатът влияе на репродуктивните органи и

при мъжете и при жените и затова е необходимо спирането му няколко

месеца преди забременяване.
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Препоръчва  се  спиране  на  употребата  на  алкохол  по  време  на

приема на метотрексат, поради опасност от допълнително увреждане на

черния дроб.

Метотрексатът  има  доста  странични  (нежелани)  действия –

чувство за психичен дискомфорт, предразположеност към заболяване на

белите дробове, увреждане на черния дроб и др. Ползващият метотрексат

трябва непрекъснато да наблюдава реакциите на своя организъм и при

промяна да се обърне за консултация към ревматолога си.

2) Нестероидни противовъзпалителни лекарства.

Същност. Това е група от различни лечебни субстанции, които се

характеризират с противовъзпалително, обезболяващо и против висока

температура действие. 

Страничните ефекти, които могат да се появят при използването

на  такива  лекарства  са:  чувство  за  дискомфорт  в  корема,  психичен

дискомфорт,  възпаление  на  стомаха  и  дванадесетопръстника,

кръвоизливи от  стомашно-чревния тракт,  перфорации,  повишаване на

кръвното налягане, сърдечна слабост, обриви. 

Внимание! Някои лекарства от тази група са достъпни без рецепта и

се продават под различни търговски наименования и съществува риск от

предозиране  и  предизвикване  на  тежки  усложнения.  Затова  при

вземането на лекарства се налага консултация с лекаря.

3) Глюкокортикостероиди

Същност. Това е група лекарства, които не трябва да се използват

като единствени при лечението на ревматичните заболявания. Използват

се най-често при обостряне на болестта докато тя не бъде овладяна или

до  пълното  изчезване  на  определени симптоми.  Прилагат  се  заедно  с
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други лекарства от друга група. Започването на това лечение и дозите за

всеки прием се определят от лекаря,  провеждащ лечението.  Човекът с

ревматично заболяване не бива сам да започва и да приключва лечението

си с тези лекарства.

Странични ефекти. При продължителна употреба тези лекарства

увреждат  всички  органи  и  системи  на  организма.  Тяхното  прилагане

трябва да се използва само в краен случай.

4) Биологични лекарства (антицитокинови препарати)

Същност. Лекарствата от тази група се използват при лечението на

ревматоиден  артрит,  анкилозиращ  спондилит  и  др.  Тези  препарати

неутрализират протеините в организма, които предизвикват възпаление.

(Това са частици белтъци, които представляват тела, противодействащи

на  активността  на  онези  белтъци,  провокиращи  развитието  на

заболяването.)  Те  намаляват  активността  на  болестта,  елиминират

симптомите на възпаление и подобряват качеството на живота. 

Внимание! За  да  се  започне  лечение  с  биологични  лекарства  е

необходимо най-напред да се премине друг вид терапия или комбинация

от тях. Освен това биологичните лекарства не могат да се прилагат при

бременните жени или в период на кърмене; при лица, които в течение на

последните 5 години са прекарали някаква онкологично заболяване; при

лица с проблеми на кръвоносната система. 

Страничните  ефекти,  които  могат  да  се  появят  по  време  на

прилагане на терапията с биологични лекарства и които веднага трябва

да  бъдат  съобщени  на  лекаря,  са:  повишаване  на  температурата,

инфекции  или  всеки  друг  симптом,  който  предизвиква  безпокойство.

Смята  се,  че  около 15% от  хората,  използващи биологични лекарства,
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имат  силно  повишен  риск  от  поява  –  като  страничен  ефект  –  на

туберколоза или онкозаболяване.

Кутия 7.

Помнете! Доброто  здравословно  състояние  на  човека  с  ревматично
заболяване зависи изключително много от 

(1) неговите познания за собствената му болест, 
(2) информираността за всички възможни видове лечение, 
(3) изборите, които той прави за лечението си и 
(4) личната активност в процеса на лечение.

 
Кутия 8.

Внимание! Всеки  човек  с  ревматично  заболяване  е  заплашен  от
полипрагмазия – изписване на много лекарства. 

Помнете!  „Добрият лекар знае, как дадено лекарство действа и какви
странични  ефекти  има;  хората  с  академични  титли  знаят,  какви
взаимодействия  могат  да  се  извършват  между  две  лекарства;  най-
знаменитите фармацевти и клиницисти знаят, как (взаимно) си въздействат
три лекарства, как си взаимодействат четири лекарства вероятно знае само
Господ Бог, а как си взаимодействат 5 и повече лекарства вероятно остава
извън знанието му” (д-р Богуслав Хабрат от  Института  по психиатрия и
неврология във Варшава) [3]

Източник: Leki  stosowane  w  schorzeniach  reumatycznych  –  zasady
przyjmowania,  działania  niepożądane.
[http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/spotkani
e6wykad1v3a.pdf] [Материалътe подготвен от Отдела по епидемиология
и промоция на здравето към Института по ревматология във Варшава, на
основата на лекцията на д-р Малгожата Пжигодска, изнесен в рамките на
програмата „Срещи с ревматологията в четвъртък].

Бележки

[1]http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
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[2] Некротично, т.е. предизвикващо некроза на раковите клетки
[3] Symulator  Faktu,  Lekihttp://ww6.tvp.pl/3565,20061122424494.strona.
Цитат  по:  Medycyna  a  zdrowie,  2012.  http://ekomedycyna.net.pl/?
p=301#_edn19
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ЗА РЕМИСИЯТА ПРИ РЕВМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ИЛИ

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е И КОГА ДА СЕ СПРЕ ЛЕЧЕНИЕТО С

БИОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА?6

Една не малка част от хората с ревматични заболявания, лекуващи се

с  т.нар.  биологични  лекарства,  познават  препоръките  EULAR  2013  и

знаят, че е възможно да се намали дозата на лекарството или дори да се

спре в случите на ремисия, която продължава повече от 6 месеца. Според

проф. Анна Филипович-Сосновска обаче „няма никаква препоръка, която

да отговаря на въпроса: кога да се намали дозата на лекарството и кога да

се спре?“.

Днес  в  световен  мащаб  се  наблюдава  тенденция  да  се  изследва

състоянието на ремисия, при което не се ползват биологични лекарства.

Учените задават въпроса: какви или кои фактори определят решението

след постигане на ремисия или ниска активност на заболяването да се

спре приема на биологични лекарства.

Поне аз за първи път срещам недвусмислено признание от лекар, че

биологичната  терапия  крие  сериозни  рискове  в  краткосрочен  и

дългосрочен план: „Тези изследвания се провеждат главно в резултат на

осъзнаването на риска от нежелани реакции при дългосрочната употреба

на биологични продукти. Рискът е документиран и се увеличава с течение

на  времето.  Не  знаем  дали  не  променяме  имунната  толерантност

6 Материалът  е  изцяло  изграден върху:  Remisja  w RZS:  czy  i  kiedy można odstawić
leczenie biologiczne? W: Rynek zdrowia, z 19.05.2914.  http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-
Reumatologia/Remisja-w-RZS-czy-i-kiedy-mozna-odstawic-leczenie-
biologiczne,141133,1011,0.html
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(подч.м.-Б.И.)  при  дългосрочната  употреба  на  биологични  продукти“,

казва проф. Анна Филипович-Сосновска.

Интересът  към  подобни  изследвания  има  и  своите  икономически

детерминанти  (разбира  се,  за  къде  без  тях)  –  биологичната  терапия  е

доста  скъпа.  Не  по-маловажни  тук  са  и  субективните  детерминиращи

фактори.  Човекът  с  ревматично  заболяване,  приел  биологичното

лечение,  нееднократно си задава  въпросите:  колко дълго ще трябва  да

използва тези лекарства и дали те в крайна сметка няма да доведат до

някакви сериозни странични ефекти?

Аргументи „за“ и „против“

Лекарите  говорят  за  наличието  на  фактори,  които  налагат

продължаване на биологичната терапия след постигане на ремисия или

силно снижаване активността на ревматичното заболяване. Споменатата

проф.  Сосновска  отбелязва,  че  съществуват  спорове,  свързани  с

дефинирането  на  понятието  „ремисия“.  Това  е  свързано  например  с

факта, че има хора, които са в ситуация, когато резултатите от техните

USG и MRI изследвания не показват „задържаща субклинична активност

на  болестта“  (има  се  предвид  ревматоидния  артрит),  макар  те  да  се

чувстват  добре. Освен  това  лекарите  наблюдават  твърде  често

активизиране  на  болестта  след  прекъсване  на  биологичното  лечение.

Аргумент  срещу  спирането  на  биологичните  лекарства  е  и

документираното  снижаване  на  риска  от  сърдечно-съдови  инциденти,
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особено при използване на т.нар.  TNF инхибитори – т.е.  спирането на

биологичните лекарства повишава този риск.

В материала се цитира едно от първите изследвания за оценка на

задържане  на  ремисията,  свободна  от  биологични  лекарства,  което  е

публикувано през 2010 година. То е обхванало лица, прилагащи в своето

лечение  TNF  инхибиторите  infliksymab,  etanercept  и  adalimumab.

Изследвани  са  47  респонденти  с  ревматоиден  артрит,  като  те  са  били

разделени на две групи: 

а)  лица  с  ранен  (от  скоро  съществуващ)  ревматоиден  артрит

(настъпил до 8 месеца преди изследването) и 

б) лица с дълготраен ревматоиден артрит. 

Задържането на ремисията е изследвана след 2 години. При лицата с

ранен (скоро настъпил) ревматоиден артрит ремисията се е задържала

при 59%,  а  при лицата с  дълготраен ревматоиден артрит ремисията  е

продължила при 15%. С други думи, ремисията по-дълго се задържа в

началните периоди на възникване и развитие на ревматоидния артрит.

Според  мен  това  вероятно  е  тенденция  (с  различни  качествени  и

количествени вариации) и при другите ревматични заболявания.

Постигната е ремисия и…

През 2011 година са публикувани данни от изследването BEST, при

което са наблюдавани лица с ранен ревматоиден артрит след прекъсване

на лечението с биологични лекарства. Сред 120 лица, лекувани от самото
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начало с infliksymab и metotreksat, 6 месечна ремисия или ниски нива на

активност на заболяването са постигнати при 75% от изследваните лица.

След шестия месец е прекратено лечението с infliksymab. След 2 години е

изследвана честотата на задържане на ремисия или ниска активност на

заболяването – такова състояние е потвърдено при 62% от изследваните.

Интересно е, че при тях не е наблюдавана прогресия на радиологичните

промени.  Тази група е била наблюдавана и по-нататък.  Оказало се,  че

при 48% болестта се е завърнала, но в същата тази група при 52% след 5

години ремисията и ниската активност на заболяването, са били факт. С

други  думи,  изследването  е  показало,  че  постигането  на  дълготрайна

ремисия след прекъсване на биологичното лечение, е възможна. Важно е

да се отбележи: постигната е ремисия, а не излекуване на заболяването –

две напълно различни състояния.

Друго  изследване  –  рандомизирано,  OPTIMA,  подлага  на

наблюдение голяма група хора с  ревматоиден артрит в  ранна фаза на

развитие  на  заболяването,  които  са  били  лекувани  с  adalimumab  и

metotreksat.  През  87  седмица  на  наблюдението  ремисия  или  ниска

активност  на  заболяването  е  имало  при  86%  от  изследваните  лица.  В

групата,  която  е  приемала  metotreksat  и  placebo,  ремисия  се  е

наблюдавала  при  65%  от  изследваните.  Според  изследователите

последния резултат  показва,  че  метотрексата  действа  при висока доза.

Освен това говори и за по-голям шанс за постигане на ремисия в случаите

на комбинирано лечение – metotreksat с биологично лекарство.

Същевременно  при  изследването  PRESERVE  са  участвали  хора  с

напреднал ревматоиден артрит,  които са  били лекувани с etanerceрt  и
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metotreksat. На лицата, постигнали целта на лечението (т.е. ремисия или

ниски нива на активност на заболяването) и които били разделени на три

подгрупи по около 200 човека, била намалена дозата etanercept или било

прекратено лечението с него. На изследваните лица се давали metotreksat

и etanercept в доза 50 mg седмично или 25 mg седмично, или metotreksat с

placebo.  Оказало се,  че  прилаганите  дози  от  50  mg и 25  mg седмично

имали почти един и същ ефект.  В случаите на лечение с metotreksat и

placebo ремисията се запазвала по-рядко.

При изследването ORION било анализирано задържането на ниска

активност  на  ревматоидния  артрит  след  прекратяване  на  лечението  с

abatacept  при  51  лица,  след  постигането  на  ремисия.  Лечението  било

прекратено  в  едната  група  при постигане  на  стойности  на  показателя

DAS28  <  2,6,  а  в  другата  група  то  продължило.  „Ниска  активност  на

болестта  се  наблюдавала  през  52-та  седмица  при  41,2%  от  лицата  в  I

група;  във  II  група  –  при  64,4%“.  Интересно  е,  че  същевременно  с

посочените по-горе резултати, в I група при 14% от лицата се наблюдавал

напредък на болестта, отразен в рентгенографските данни, докато във II

група това не било наблюдавано.

Кога е по-лесно да се поддържа ремисията

В посочените изследвания е търсен отговор на въпроса, колко дълго е

възможно да  продължи ремисията  или ниското  ниво на  активност  на

ревматоидния  артрит  след  спирането  на  биологичните  лекарства  в
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зависимост  от  тежестта  и  продължителността  на  заболяването.

Резултатите  показват,  че  при  болни с  начален  стадий  на  ревматоиден

артрит, преди това нелекувани с metotreksat, е възможно да се постигне

ремисия  на  заболяването  без  биологично  лечение,  при  това  без

структурна и функционална прогресия на уврежданията. Тази ремисия

се задържа от няколко месеца до няколко години след лечението с TNF

инхибитори и metotreksat, смята проф. Филипович-Сосновска. При някои

хора  с  напреднал  ревматоиден  артрит,  след  неуспешно  лечение  с

metotreksat,  може  да  се  постигне  ремисия,  свободна  от  биологични

лекарства,  която  се  задържа  от  няколко  месеца  до  няколко  десетки

месеца. Това е валидно при определени популации пациенти, които до

този момент остават недефинирани.

При провеждането на тези клинични изследвания е търсен отговор и

на  въпроса  дали  времетраенето  на  болестта  оказва  влияние  върху

честотата  и  времето  на  задържане  на  ремисията,  без  биологично

лечение?  От  изследванията,  проведени  при  хора  с  ранен  ревматоиден

артрит – продължителност до 3 години преди прилагане на биологично

лечение (изследванията BEST, OPTIMA), излиза, че честотата на ремисия е

до 65% и се задържа (продължава) около 2 години. Докато при хора с

напреднал  и  продължителен  ревматоиден  артрит  –  продължаващ  5

години (изследванията PRESERVE, ORION, HONOR, DREAM), честотата

на  постиганата  ремисия  е  около  33%  –  т.е.  почти  два  пъти  по-рядко.

Ремисията  продължава  от  4  месеца  до  1  година  –  средно  6  месеца.

Следователно прекъсването на лечението има по-добър ефект при

хората в начален стадий на ревматоидния артрит. Ако предположим,

че тези резултати са релевантни за хората с болест на Бехтерев, то късното
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откриване  на  болестта  и  респективно  по-късното  започване  на

биологично лечение вероятно е  предпоставка  за  по-нисък относителен

дял на хората влезли в ремисия, която би продължила и по-кратко след

прекъсване  на  биологичното  лечение.  Между  другото,  доминиращата

теза, че болестта на Бехтерев протича по-леко при жените в сравнение с

мъжете,  трябва  сериозно  да  се  преразгледа.  И  още  нещо,  моите

наблюдения  показват,  че  биологичното  лечение  действа  по-добре  и

потенциално е фактор за постигане по-висок относителен дял на лицата с

ремисия  сред  мъжете  в  сравнение  с  жените.  Вероятно  и

продължителността  на  ремисията  при  двата  пола  е  различна.  Засега

обаче  пола  не  се  разглежда  като  детерминиращ  фактор  поне  при

болестта на Бехтерев, макар да има известни доказателства за протичащ

процес на „феминизация“ на болестта.

Ремисията и механизмите на действие на лекарството

За учените е  важен и отговора и на въпроса:  „дали механизма на

действие  на  биологичното лекарство  може да  влияе  върху  честотата  и

времето  на  продължителност  на  ремисията,  свободна  от  биологични

лекарства“?

От  резултатите  от  изследванията  следва,  че  в  случаите,  когато  се

прилагат  TNF  инхибитори  –  моноклонални  антитела,  „честотата  на

постиганата ремисия при DAS <2,6 е около 60%, a средно времето, през

което продължава ремисията, е 2,5 години (резултати от изследванията

BEST, OPTIMA, HONOR). При използването на други TNF инхибитори, с
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друг  механизъм  на  действие,  честотата  на  ремисията  е  около  30%,  а

продължителността  й  около  1  година“  (на  основата  да  изследванията

PRESERVE, CERTAIN).

По-нататък  в  материала се  споменават  като  сравнение  и следните

данни.  Прилагането  на  инхибитор  интерлевкин  6,  подобно  на  TNF

инхибиторите  с  друг  механизъм  на  действие,  дава  ефект  на

продължителна ремисия при 35% от хората с ревматоиден артрит, която

продължава  средно  1  година  (изследване  DREAM).  Биологичното

лекарство abatacept, което е с още по-различен механизъм на действие,

позволява да се постигне 40% ремисия с продължителност около 1 година

(резултати от изследването ORION).

Необходими са по-нататъшни изследвания

Според  проф.  Анна  Филипович-Сосновска  необходими  са

последващи изследвания, които да дадат отговор на въпроса, кога може

да се спре биологичното лечение – след постигане на ремисия DAS28<2,6,

или още при постигане на ниска активност на ревматоидния артрит, т.е.

при хора, при които показателя DAS28 е 2,6-3,2.

Специалистите, прилагащи биологично лечение, очакват отговор и

на въпроса дали постигането на ниска активност на заболяването може да

се  приеме  за  показател  за  намаляване  на  дозата  на  лекарството  след

определен период от време, както и за показател да се спре или намали

дозата  на  биологичното  лекарство  при  настъпване  на  ремисия  след

определен период на лечение.  От съществено значение е  и въпроса за
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това, какви параметри (показатели), свързани с „радиологичните, както и

с имунологичните изследвания,  трябва да се  включат при оценката на

ремисията“. 

***

Днес,  както  винаги,  има  привърженици  и  противници  на

биологичните  лекарства.  Същевременно  се  рекламира  в  социалните

мрежи  алтернативно  лечение  с  антибиотици.  Без  да  се  изказвам  за  и

против  един  или  друг  вид  терапия,  за  ползите  и  вредите  от  нея,  за

начините,  по  които  се  представят  позитивните  и/или  негативните  й

страни, ще си позволя само да напомня едно изказване на американския

социолог и антрополог Артър Франк,  според който 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  изисква  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 1997:  8).  За Франк (мнение,  което  споделям и аз)

„никога  не  си  излекуван  от  онкозаболяване  (същото  е  валидно  за

ревматичните и редица други заболявания – бел.м.-Б.И.), можеш само да

живееш в състояние на ремисия” (пак там, с. 130), т.е. човек остава, макар
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и в по-малка степен, „човек с рак” или „човек с ревматоиден артрит” и

т.н. (Ивков 2014).

Терминът „общество на ремисията” означава, че ако преди в списъка

на традиционните и  екзистенциални дихотомни различия богат-беден,

мъж-жена, свой-чужд и др.п., има място и за дихотомията здрав-болен,

то от един момент насетне тя престава да бъде релевантна. Достига се до

състояние на ремисия на болестта (Ивков 2014). „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” (Skrzypek 2011:

135). 

Трябва  да  се  има  предвид,  че  настъпването  на  ремисия  намалява

неопределеността  и  несигурността  в  живота  на  човека  с  ревматично

заболяване,  но  не  я  премахва  изцяло  –  опасността  от  „събуждане“  на

заболяването  винаги  остава.  Независимо  от  това  за  времетраенето  на

ремисията  човекът  с  ревматично  заболяване  може  да  възстанови  до

голяма  степен  изпълнението  на  присъщите  за  него  социални  роли  и

извършването  на  ежедневните  дейности.  Ремисията  на  ревматичното

заболяване винаги се свързва и с повишаване качеството на живота, като

то  е  в  зависимост  от  множество  фактори  –  актуален  социален  статус,

участие в социални мрежи, образование и др. Като цяло настъпването на

ремисията,  както  и  по-голямата  й  продължителност  могат  да  се

разглеждат като важни фактори за профилактика на инвалидността.

75



Бележка.  Оригиналната  статия  е  резултат  от  информацията,

представена  от  специалисти  по  време  на  третите  Варшавски  дни  по

ревматология (21-22 март 2014 r.). 
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МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ПЕРСПЕКТИВА КЪМ ХРОНИЧНИТЕ

РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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В брой втори на полското списание „Ревматология” от 2010 година е

публикувана  статия  със  следното  заглавие:  „За  мултидисциплинарна

перспектива спрямо хроничните ревматични болести”7.

Статията  е  интересна  с  това,  че  представя  световния  опит  в

комплексния подход към възможностите за  завръщане  на  болния към

присъщата или възможната за него професионална активност. 

Работата започва с едно изключително важно според мен признание,

защото именно подобна философия е почти изцяло чужда в българската

ревматология:

„Нуждаем  се  от  разширяване  на  перспективата  –  от  клиничния  към
социалния  поглед,  от  въвеждане  на  ревматологията  сред  досегашните
здравни  приоритети,  от  признаването,  че  болния  е  експерт  за  своето
заболяване.  Тенденцията да се приемат различни гледни точки е  все по-
ясно видима...” (к.м.-Б.И.)

От публикуваното изказване на представителя на полското здравно

министерство Адам Фрончак става ясно, че „Ревматоидното възпаление

на ставите е петата по ред причина за смъртност (след сърдечно-съдовите

болести,  новообразованията,  хроничната  обструктивна  белодробна

болест) и най-честата причина за инвалидност в европейските страни”8.

Според полската статистика около 9 милиона поляци или 19% от

населението на страната страда от ревматични болести. Над 80% от тях са

инвалиди, а едва 14% работят. 84% трайно ползват помощ от семействата

7 Grygielska,  J.,  B.  Moskalewicz  (2010)  O  multidyscyplinarną  perspektywę  wobec
przewlekłych chorób reumatycznych. W: Reumatologia, Tom 48, № 2, ss. 73-80.

8 Пак там, с. 74.
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си, а 1,8% ползват услугите на социалното подпомагане. Отсъствията от

работа  поради  ревматични  болести  представляват  11%  от  всички

отсъствия и 18% от всички хоспитализации. 

Ревматичните болести причиняват 20% от инвалидизацията и са на

второ  място,  а  разходите  за  лечение  на  пациенти  с  такива  болести

поглъщат 2% от БВП на страната.

Икономическата перспектива

Ревматичните  болести  генерират  сериозни  преки  и  непреки

финансови разходи и икономически проблеми. Навлизането в пазара на

труда, наемането отново на работа, не е въпрос само на законодателство,

но и  на правилно образование и промоция на здравето.  Европейската

лига за борба с ревматизма препоръчва да се създават условия хората с

ревматични заболявания да останат на пазара на труда с цел да се избегне

тяхната социална маргинализация.

Важно  е  да  се  вземат  предвид  множество  аспекти,  свързани  с

заетостта  на  хората  с  ревматични  заболявания,  а  именно  това,  че

разходите  за  лечение  са  големи,  предприятията  губят

висококвалифицирани  кадри,  трудът  на  ревматично  болните  носи

печалба и икономическа полза, както и подобрява качеството на живот

на хората с ревматични заболявания9.

Особено важно е знанието, свързано с труда на хората с ревматични

заболявания.  То  улеснява  сътрудничеството  между  работодателите,

лицата с ревматични заболявания и медицински работници. 

9 Пак там, с. 75
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През 2009 година ЕУЛАР провежда интернет проучване в тази сфера,

в  което  вземат  участие  над  3  600  човека  от  78  страни.  77%  от

респондентите са лица с ревматични заболявания, 6% - работодатели и

17% здравни специалисти.

Ето какво показват данните от изследването. 

За  хората  с  ревматични  заболявания.  От  отговорилите  лица  с

ревматични заболявания 66% са били заети по трудов договор (на пълно

или непълно работно време), 6% са имали собствен бизнес, а 28% не са

работили,  като  в  тази  група  влизат  пенсионерите,  студентите  и

безработните.

За хората с ревматични заболявания работата е важна поради: 

- 64% - финансови мотиви, 

- 54% - работата им дава чувство за собствена ценност, 

- 40% - поради фактори на средата,

- 35% - работата предоставя независимост на респондентите.

45%  от  респондентите  с  ревматични  заболявания  споделят,  че  са

срещали трудности с намирането на работа, а 54% са преживели стрес,

свързан  с  дискриминация.  29% декларират,  че  са  били  подложени на

дискриминация.  Още  по-лошо  е,  че  21%  са  заявили,  че  са  загубили

досегашните си професионални позиции поради това, че са уведомили

ръководствата  си  за  наличието  на  ревматично  заболяване.  23%  не  са

получили никаква подкрепа от работодателите. Тези данни подсказват,

че във всички общества символните бариери са факт и много често те са

решаващи за маргинализацията и социалното изключване на хората с

ревматични заболявания.

Какво е важно за хората с ревматични заболявания?:
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-  за  50%  е  важна  подкрепата  и  разбирането  от  страна  на

работодателите и колегите; 

- за 46% – ненормираното работно време, 

- 30% се нуждаят от приспособяване на работното място; 

- 27% смятат, че могат да работят добре в дома си; 

- 19% се нуждаят от адаптация на технологията, с която работят, 

- за 18% в бариера се превръщат недостъпните сгради. 

Сред  изследваните  всеки  трети  работи  на  приспособено  работно

място, съобразно неговите потребности10.

За работодателите.  Работодателите посочват като причини за не

наемане на хора с ревматични заболявания, главно:

- неразбиране (непознаване) на заболяването (46%) и 

-  недостатъчната  подкрепа  от  страна  на  държавата  (43%).

Необходимостта  от приспособяване на работата към потребностите на

човека с ревматично заболяване е посочена от 42% от работодателите и

по-конкретно:

- приспособяване на работното място – 13%

-  приспособяване  на  дейностите  към  възможностите  на  човека  с

ревматичн заболяване – 14%; 

- приспособяване на натоварването и работното време  – 15%.

86%  от  работодателите  смятат,  че  са  необходими  финансови

стимули, за да наемат повече лица с ревматични заболявания. За 50% са

важни  промени  в  законодателството,  за  43%  общата  социална

отговорност, за 35% от работодателите е важна професионалната помощ

10 Пак там, с. 75.
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при разработването  на политиките в  тази сфера,  a  за  34% са важни и

финансовите стимули11.

Макар и с друга относителна тежест, това са основните проблеми за

работодателите  и  в  България,  когато  става  дума  за  наемане  на  хора  с

ревматични заболявания.

За  здравните  специалисти.  Запитани  за  лечението  на  хората  с

ревматични заболявания, здравните специалисти смятат, че: 

-  63%  могат  да  предложат  достъп  до  терапевтичен  или

рехабилитационен екип;

-  в  55%  от  случаите  лекарите  използват  „агресивно”  лечение  в

началния стадий на болестта; 

-  57%  от  респондентите  признават,  че  са  в  състояние  да  осигурят

успешно лечение на своите пациенти;

-  68%  от  здравните  специалисти  смятат,  че  могат  да  предоставят

добра стратегия за лечение, позволяваща по-нататъшна професионална

активност или завръщане на работа.

70% от лекуваните са доволни от лечението12. 

Нови възгледи за оценката на функционирането на човека с

ревматично заболяване

Важна  роля  в  оценката  на  възможностите  за  работа  на  хората  с

ревматични  заболявания, е  определянето  на  техните  възможности  за

функциониране и степента (тежестта) на инвалидизация. За това може да

11 Пак там, с. 77.

12 Пак там, с. 77-78.
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се  използва  прилаганата  от  години  в  Западна  Европа  Международна

класификация на функционирането,  инвалидността и здравето (ICF).  С

помощта  на  тази  класификация  може  да  се  оцени  в  каква  степен

заболяването  оказва  негативно  влияние  върху  живота  на  човека  с

ревматично  заболяване  и  едновременно  с  това  да  се  определи

възможността за ежедневна активност, в т.ч. и професионална.

Използването на  ICF обаче е много трудно, защото критериите по

които се  прави оценката  са  1  424.  Затова  през  2007  г.  специалисти  на

EULAR са направили подбор на категориите,  които могат да служат за

оценка  на  здравето  на  човека  с  ревматично  заболяване,  като  са

ограничили категориите до 9613.

Използването  на  споменатата  класификация  е  удобно  при

самооценката на човека с  ревматично заболяване. За такава самооценка

са достатъчни 30 категории14.

Данните  от  това  изследване  поставят  изключително  интересни  и

важни за хората с ревматични заболявания въпроси, които за съжаление

са извън обхвата на конкретните политики на държавата в тази сфера. 

Като цяло,  представената тук статия разкрива множество важни и

нерешени проблеми в европейски и световен мащаб, които със сигурност

стоят поне по същия начин и у нас. В нея се съдържат и идеи за бъдеща

13 Uhlig, T, S. Lillemo, R. H. Moe et al. (2007) Reliability of the ICF Core Set for rheumatoid
arthritis. In: Ann Rheum Dis, Vol. 66, pp. 1078-1084. Цитат по: Grygielska, J., B. Moskalewicz
(2010)  O multidyscyplinarną perspektywę wobec przewlekłych chorób reumatycznych. W:
Reumatologia, Tom 48, № 2, s. 79.

14 Пак там, с. 79-80. В тази посока може да се използва и: Ивков, Б. (2011)  Система за
оценка  на  професионалната  пригодност   на  хората  с  увреждания.  София,  НФРИ.
http://nfri.bg/documents/biblioteka/sistemaA5.pdf
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работа  не  само  за  политиците,  здравните  специалисти  и  хората  с

ревматични заболявания, но и за самите НПО на тези хора.

83



РЕВМАТОСЕКСОЛОГИЯ

В брой 3, том 48 на полското списание „Ревматология” е поместена

редакционната статия на проф. Еугениуш Кухаж „Ревматосексологията:

въведение в интердисциплинарна проблематика”[1]. И тъй като подобни

текстове почти не могат да се видят в България реших да представя на

своите читатели статията,  още повече,  че това е един чудесен и много

полезен текст. 

Още във въведението проф. Кухаж казва нещо много важно и което

преминава  като  червена  нишка  през  целия  текст:  „Сексуалността  е

съществена,  естествена и вродена функция (подч.м.-Б.И.) на човешкия

организъм.  Тя  притежава  биологическо,  психично,  социокултурно  и

хедонистично[2] измерение.  Човекът  се  отличава  с  осъзнаване  на

собствената си сексуалност, което означава, че тя носи в себе си социално-

културно  измерение  и  зависи  от  светогледа  и  признаваните  етични

ценности”[3].

Какво  представлява  сексуалността  на  човека?  Дефиницията  на

сексуалността в своята пълнота се появява през 2005 г и звучи по следния

начин: 

„Сексуалността е централен аспект на това да бъдеш човек през целия си
живот, обхващащ: сексът, половата идентификация и роля, сексуалната
ориентация,  еротизмът,  желанието,  интимността  и  репродукцията.
Сексуалността  е  преживявана  и  изразявана  в  мислите,  фантазиите,
преживяванията,  вярванията,  ценностите,  поведението,  ролите  и
връзките.  Сексуалността  възниква  при  взаимното  влияние  на
биологически,  психологически,  социални,  икономически,  политически,
културни,  еротични,  правни,  исторически,  религиозни  и  духовни

84

http://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/29/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/#_ftn3
http://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/29/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/#_ftn2
http://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/29/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/#_ftn1


фактори ”.[4]

Сексуалността,  разбирана  в  широк  смисъл,  е  предмет  и  обект  на

изследване  на  сексологията,  която  от  своя  страна  е медицинска

дисцплина,  стояща  близо  до  психологията,  социологията  и

антропологията. 

В  медицинската  сексология  съществуват  различни  специфични

направления,  които  изучават  сексуалното здраве  на  хората  с  различни

болести. Вероятно не е изненада, че най-голямо внимание е посветено на

кардиосексологията[5].

Ревматосексологията  –  темата  на  този  материал  –  е  специална

научна  дисциплина,  която  се  занимава  със  сексуалното  здраве  и

възникващите  в  тази  връзка  смущения  и  тяхното  лечение,  при хора  с

ревматични заболявания, в т.ч. „влиянието на тези болести, диагностични

методи,  лечение,  както  и  техните  последици  за  такива  аспекти  на

сексуалното  здраве,  като  сексуално  развитие,  сексуални  потребности,

желание, сексуално поведение, постигане на сексуална удовлетвореност,

партньорски релации”[6]. 

Трябва да се има предвид, че ревматосексологията,  като клинична

дисциплина,  насочва  своето  внимание  към  болния,  за  да  се  опита  да

разреши здравните проблеми, свързани със сексуалното здраве, както и

методите  и  средствата  за  тяхното  лечение.  Не  по-малко  важна  тук  е

профилактиката. 

Тази  клинична  дисциплина  се  развива  в  тясна  връзка  с

ревматологията и обръща голямо внимание на проявите на различните

ревматични заболявания. Смята се за интердисциплинарна специалност.
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Необходимо ли е да се развива ревматосексологията

Известно е, че броя на хората с ревматични заболявания е голям и

показва тенденция на увеличаване. С голяма степен на вероятност може

да се приеме, че около 1,5% от населението на страната (т.е. около 110 000

човека) има една или друга ревматична болест. Много често, както вече е

известно,  тези  болести  се  появяват  при хора  на  възраст  30–55  години,

дори и по-рано.Смята се, че жените боледуват около 4  пъти по-често в

сравнение с мъжете, независимо от някои изключения като при болест на

Бехтерев например[7]. 

Тези  фрагментарни  данни  подсказват,  че  една  голяма  част  от

българите с ревматоиден артрит или болест на Бехтерев например (двете

най-разпространени  ревматични  заболявания),  намиращи  се  в

репродуктивна възраст, често се сблъскват с някаки проблеми, свързани

със своето сексуално здраве, а то от своя страна се превръща в една от

най-важните сфери на живота им. Проф. Кухаж отбелязва нещо много

важно: 

„… сексуалността се отнася до целия живот на човека и смущенията в
нея могат да се проявят във всяка възраст”[8]

Това,  както  и  оскъдните  епидемиологични  данни  за

разпространеността  на  ревматичните  заболявания,  предопределя

важността и значимостта на ревматосексологията и помощта,  която тя

може  да  окаже.  При  наличието  на  около  200  ревматични  болести,  с

различна  изява  на  множество  функционални  дефицити,  може  да  се

очаква, че при хората с ревматични заболявания ще се проявяват доста
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различни смущения и проблеми със сексуалността и сексуалното здраве,

защото те са свързани причинно с основното заболяване. Безспорно е, че

тези проблеми, могат да се проявят независимо от ревматичните болести,

„но  тяхното  протичане  и  възможности  за  лечение  могат  да  бъдат

ограничени  или  да  изискват  модификация  поради  изявата  на

ревматичното заболяване или поради последици от тяхното лечение”[9]. 

Проблеми, с които се сблъсква ревматосексологията

Ревматичните  заболявания  предизвикват  множество  промени  в

женската  сексуалност,  отнасящи  се  до  потребностите  в  тази  сфера,

идентификацията на  тези потребности,  личностните  и  биологическите

черти, както и до семейните и социалните отношения. Тук се намесват и

етични  въпроси,  свързани  с  религиозни  ценности.  При  настъпване  на

видими промени в тялото може да се изяви намаляване на чувството за

привлекателност,  стесняване  на  приятелския  кръг  и  на  заниманията  в

него и др. При тежко протичане на ревматичното заболяване жените се

нуждаят от чужда помощ при извършване на ежедневни дейности и дори

при поддържане на личната хигиена, което също оказва влияние върху

тяхната  сексуалност[10].  Негативното отношение  на  обкръжението към

промените  в  тялото  може  да  се  превърне  в  повод  за  депресивни

състояния,  което  от  своя  страна  също  е  причина  за  проблеми  със

сексуалността.

Известно  е,  че  ревматичните  болести  влияят  върху  формата  и

външния  вид  на  тялото  в  различна  степен.  „Това  е  процес,  частично

действителен и частично свързан с прекомерното му усещане от човека”.
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Някои  заболявания,  като  склеродермията  например,  оказват  силно

влияние по посока на поява и задълбочаване на негативни промени във

външния вид на тялото. Промени могат да настъпят и при лечението с

кортикостероиди – например промени в чертите на лицето.

Важни елементи на женската красота са дължината на крайниците и

тяхната съразмерност  с  цялото тяло.  За никого не  е  тайна,  че отдавна

дългите крака,  средно широките бедра и тънката талия са елементи на

женската  физическа  атрактивност.  Например  хондродистрофията  и

други  вродени  заболявания  се  свързват  с  изменения  точно  на  тези

елементи на сексуалната атрактивност и красота.

Смята  се,  че  много  болести  редуцират  репродуктивните

възможности  на  жените.  Голяма  част  от  медикаментите,  с  които  се

лекуват  ревматичните  заболявания,  имат  установено  тератогенно

въздействие  (т.е.  увреждат  плода)  и  това  налага  използването  на

контрацептиви.  И  тук  възникват  определени  въпроси  и  проблеми  –

прилагането  на  контрацепция  зависи  от  вида  на  заболяването,

„сексуалното образование на пациентката и нейния партньор, както и от

възгледите за контрацепцията”. Например някои методи за предпазване

от бременност не са подходящи при дадени заболявания – хормонални

средства с високо съдържание на естроген и прогестерон не са подходящи

при жени с системен лупус еритематозис[11].

Съществуват  промени,  които  засягат  половия  живот  на  човека  с

ревматично  заболяване.  Става  дума  за  синдрома  на  сухота  на

влагалището  или  язви  на  лигавицата  на  гениталиите  и  др.  Те

предизвикват болка при полов контакт. Освен това ставните и мускулни
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промени,  водещи  до  функционален  дефицит,  могат  да  направят

невъзможно прилагането на една или друга сексуална поза.

При много ревматични заболявания се наблюдават съдови промени.

Те  могат  да  предизвикат  психични  проблеми  например  при  т.нар.

невролупусили да породят системен васкулит. Съдовите проблеми имат

важна  роля  при  смущения  в  ерекцията  особено  при  болни  от

склеродермия  и  т.н. Допълнителни  фактори  могат  да  бъдат

полиневропатията,  влияние  на  медикаменти  и  др.  Трябва  да  се  има

предвид, че много ревматични заболявания се придружават от промени в

настроението  и  други  психични  промени,  което  също  оказва  влияние

върху сексуалността.

Особено  важно,  според  мен,  е  въздействието  на  промените  в

стойката  на  тялото  и  физическите  му  възможности,  предизвикани  от

ревматичните  болести. Обикновено  тези  промени  имат  негативно

влияние  върху  чувството  за  атрактивност  на  болните  и  върху  тяхната

сексуaлност.

Какви са целите на ревматосексологията?

Основните  цели  на  съвременната  терапия  при  ревматичните

заболявания  е  овладяване  на  болката,  предотвратяване  на

инвалидизацията,  както  и  контрол  върху  структурните  изменения,

запазване на максимално възможното функционално състояние на човека

и непроменена продължителност на живота.  Всичко това  е  свързано с

качеството на живот на болния. Смята се, че доброто качество на живот

означава  „възможност  за  запазване  на  междучовешките  отношения,

запазване  на  професията  и  работното  място  и  самостоятелност  при
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извършване на ежедневните дейности… Задоволяването на сексуалните

потребности  представлява  важна  част  от  качеството  на  живот.

Сексуалността  трябва  да  се  разбира  в  широк  смисъл,  т.е  в

психологически, биологически и социален аспект”[12].

За съжаление ревматичните болести влияят върху всички равнища

на  сексуалността.  От  много  голямо  значение  е,  човекът  с  ревматично

заболяване да получи подходяща и своевременна помощ при решаване

на  личните  си  сексуални  проблеми,  а  не  повечето  от  аспектите  на

сексуалността да бъдат пренебрегвани за сметка на лечението. Времето на

декартовото разделение в медицината отдавна е отминало и това трябва

ясно да се разбира и от лекарите, и от пациентите.

Практически проблеми на ревматосексологията в България

Трудно ми е да кажа, колко лекари-сексолози работят в България.

Доколкото ми е известно вече има достатъчно клинични психолози. И все

пак, достъпът до клиничен сексолог е силно затруднен вероятно по две

основни групи причини: финансови и социокултурни. Много е вероятно

самите сексолози слабо да познават ревматичните заболявания.

Поне  на  мен  не  ми  е  известно  в  България  да  има  специалисти

ревматосексолози.  Още  по-малко  ми  е  известно  да  се  придава

съответното  значение  на  сексуалните  проблеми  при  този  род

заболявания. 

Подобно на ситуацията в Полша, за която говори проф. Кухаж, и в

България  съществуват  психологически  и  свързани  с  традициите

ограничения,  които  затрудняват  контактите  между  лекарите  и

пациентите  по  отношение  на  сексуалните  проблеми.  „От  една  страна
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болния  най-често  се  бои  да  попита  лекаря  за  тези  проблеми,  което

произтича от бедния речник или от традициите, а също и от факта, че

лекарят може да бъде от противоположния пол или на различна възраст.

От  друга  страна  ревматолозите  почти  винаги  омаловажават  или

маргинализират  сексуалните  проблеми  на  пациента  си”[13].  Добрите

клинични  резултати,  подобрението  в  здравословното  състояние  на

болния,  дори  неговото  завръщане  на  работа  и  към  извършването  на

ежедневните дейности още не означава постигането на оптималното ниво

на качество на живота за болния,  ако сексуалните проблеми остават и

тормозят човека с ревматично заболяване. Това винаги ерозира здравето

му и усилията  на лекаря и може да има непредвидими последици за

болния.

Заключителни бележки

Засега  ревматосексологията  за  нашите  условия  остава  по-скоро

екзотична прищявка, отколкото осъзната необходимост. Днес не се знае

доколко  ревматичните  болести  увреждат  сексуалността  и  сексуалното

поведение на хората с ревматични болести. Още по-малко се знае дали

сексуалните  проблеми  могат  да  бъдат  фактор  –  основен  или

придружаващ – при активизирането на болестта.

Вероятно е необходим по-голям обмен на знания между сексолози и

ревматолози за благото на пациентите. 

Ревматосексология. Това може да предизвиква иронична усмивка по

лицата на ревматолозите, а и на самите болни. Има обаче прости истини

и факти,  които съществуват независимо дали признаваме това или не,

дали ги виждаме и разбираме или не. Те не се заличават, не престават да
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съществуват  от  премълчаването  им.  Единствената  последица  е

задълбочаването на проблемите. 

Осъзнатата  сексуалност  е  една  от  най-значимите  човешки

характеристики. Отношението ни към собствената ни сексуалност и към

тази на околните е мерило за нашата ценностна йерархия и система, за

това  доколко  изобщо  сме  човеци  или  сме  си  останали  членове  на

животинското царство.
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http://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/29/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/#_ftnref4
http://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/29/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/#_ftnref3
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8
http://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/29/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/#_ftnref2
http://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/29/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/#_ftnref1


[10] Пак там, с. 156. Тук проф. Кухаж се позовава на: VanBerlo, W., H. B.
vandeWiel, E. Taaletal. (2007) Sexual functioning of people with rheumatoid
arthritis: a multicenter study. In: Clin Rheumatol, Vol. 26, pp. 30-38. // Van Berlo,
W.,  Р.  Vennix,  J.  J.  Rasker et  al.  (1999) Rheumatic diseases and sexuality:  a
review of the literature. In: Rheum Eur, Vol. 28: 113-117.
[11] Пак там, с. 157
[12] Пак там, с. 157
[13] Пак там, с. 157-158
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ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ДОМАШНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ

РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ15

В процеса на лечение на ревматичните заболявания ключова роля за

постигането на добри резултати, т.е. за постигане на висока ефективност

от лечението, играе комплексното лечение и мониторинга на напредъка

на лечението. Лечението на ревматичните заболявания се основава върху

три основни, фундаментални, взаимосвързани области: 

(1) фармакологично лечение, 

(2)  комплексна  рехабилитация  –  медицинска,  професионална  и

социална, 

(3) психологическа подкрепа и/или психологическа рехабилитация.

Внимание: Успешно, ефективно лечение има само тогава, когато – в

съответствие  с  вида  на  заболяването  и  възрастта  –  тези  три  основни

области са комбинирани адекватно и се прилагат по подходящ начин и в

необходимото количество.

Внимание: Всяко пренебрегване или прекален акцент върху една или

друга област на комплексното лечение води до влошаване на резултатите

15 Материалът  е  изграден  изцяло  на  основата  на:  Aktywność  fizyczna  i  rehabilitacja
domowa
http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/spotkanie7wykad2v3.p
df [Оригиналът e подготвен от Отдела по епидемиология и промоция на здравето към
Института по ревматология във Варшава, на основата на лекцията на д-р Ева Гашевска
и  мгр  Марчин  Кожуховски,  изнесен  в  рамките  на  програмата  „Срещи  с
ревматологията в четвъртък“].
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от  лечението,  намалява  ефективността  му,  създава  възможности  за

вторични  увреждания  на  други  органи  и  системи  и  в  крайна  сметка

ускорява процеса на инвалидизация на човека с ревматично заболяване.

Тук ще разгледам някои по-важни аспекти на един от елементите на

комплексното  лечение  на  ревматичните  заболявания:  физическата

активност и ролята на рехабилитацията при домашни условия.

Човешкото тяло, разглеждано като мегаорганична, жива система, не

може  да  съществува  без  движение,  т.е.  то  е  създадено  и  може  да

съществува  само  чрез  движение  –  физическа  активност.  Физическата

активност оказва благотворно влияние върху самочувствието на човека,

подобрява  общото  състояние  на  тялото  и  духа,  поддържа  наличните

двигателни  възможности  или  предпазва  от  възникване  на  двигателни

дисфункции  и  дефицити  и  физическа  инвалидност.  Освен  това

физическата активност е важно условие за поддържане на нормално за

всеки индивид тегло.

Внимание:  Системната  физическа  активност  чрез  специални

упражнения, подпомага лечението на хроничната физическа болка, както

и съдейства  за  намаляване на дозите  на лекарствата,  прилагани срещу

физическата болка. 

Системната физическа активност,  като намалява усещаните болки,

редуцира и свързаните с нея неприятни преживявания.

Най-важния  етап  в  процеса  на  изготвяне  на  подходящите

упражнения и дозирането им при всеки човек с ревматично заболяване, е

по времето, когато се участва в процедури по медицинска рехабилитация
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или в  процеса на кинезитерапия.  В този процес от особена важност  е

сътрудничеството  между  човека  с  ревматично  заболяване  и

кинезитерапевта. Това позволява да бъде оценено здравното състояние на

човека,  неговите  реакции  спрямо  определени  микрокомплекси

упражнения – кои са полезни, кои трябва да се избягват. С други думи,

това е процес на обучение и оценка. 

Изключително важно е човекът с ревматично заболяване да се научи

правилно да изпълнява упражненията, подходящи за него, да се научи да

елиминира техническите пропуски и нередности при извършването им.

Това гарантира, че физическата активност ще бъде с позитивни резултати

за лечението на заболяването, а няма да влоши здравословното състояние

на човека.

Внимание,  социална  фантастика.  В  Полша,  когато  здравословното

състояние  на  човек  не  му  позволява  да  посещава  рехабилитационни

центрове и заведения, но се нуждае от медицинска рехабилитация, той

има  право  да  ползва  т.нар.  „домашна  рехабилитация”,  която  се

разглежда като форма на обезщетение и се гарантира и финансира от

полския  здравен фонд.  Този тип рехабилитация е  насочен към хора с

хронични заболявания, каквито са и ревматичните. Броят на часовете за

рехабилитация  за  една  година  се  определя  от  здравния  фонд,  но  по

предписaние на лекаря тези часове могат да бъдат завишени.

***

Какво  трябва  да  се  знае  при  извършването  на  физически

упражнения в дома. 

96



(1)  Наблюдение  –  при физическа  активност  човекът  с  ревматично

заболяване  трябва  да  следи  реакциите  на  тялото  си  спрямо

упражненията  и  натоварването,  т.е.  да  следи  да  извършва  подходящо

физическо усилие и внимателно да променя неговия вид и интензивност.

(2)  Проследяване  и  контрол  –  трябва  да  се  следи  за  нивото  на

кръвното налягане и пулса. Нормалното кръвно налягане е в границите

на 110-130 на 70-85 mmHg. По време на гимнастика то се повишава, но не

бива да се увеличава с повече от 20-30 mmHg. Същевремено при контрола

на пулса при упражнения за издръжливост може да се използва т.нар.

пулсометър (например при упражнения за издръжливост пулса трябва

да е в границите 55-85% от максимално допустимия пулс.

Важно: Максимален пулс = 220 – възрастта на човека.

(3)  Планиране  –  всички  упражнения  трябва  внимателно  да  се

планират. При поява на нова болка (нетипична за заболяването) или на

друг  вид  дискомфорт  по  време  на  упражненията,  е  важно  те  да  се

прекратят и да се направи консултация с кинезитерапевт или лекар. Не

се  препоръчват  физически  упражнения  при  заболявания,  които

протичат с повишена температура, или когато настъпва виене на свят или

дишането се затруднява. 

(4) Подбор – изборът и подборът на упражненията, както и степента

на  натоварване  се  извършва  внимателно,  съобразно  здравословното
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състояние,  наличното  време  и  домашните  условия.  Трябва  да  се

съблюдава безопасност на физическата активност и систематичност. Те са

гаранция за успех. 

Тези етапи или страни на физическата активност са взаимосвързани

и взаимопроникващи се и в практиката относително трудно се отделят

едни от други.

Упражненията могат да се разделят на следните групи: 

1) Упражнения за издръжливост (aeробни) – най-простата форма е

разходката, ходенето пеша (напр. скандинавско ходене – подробно за това

виж:  http://health.bg/11670/novata-fitnes-moda-skandinavsko-hodene)  и

карането  на  колело  (тук  обаче  има  по-голям  риск  от  падане  и

нараняване). Ако даден вид движение не е възможно поради настъпили

вече  увреждания  и  дефицити,  винаги  е  възможно  човек  да  адаптира

движението съобразно своите възможности.

При  този  вид  физическа  активност  е  от  изключително  значение

постепенното  приспособяване  на  организма  към  натоварването.

Бързането е лош подход и може да доведе до допълнителни увреждания.

В началото може да се практикува един ден движение, един ден почивка. 

2)  Силови упражнения –  тези  упражнения  повишават  мускулната

сила и силата на цялата опорно-двигателна система. Тези упражнения се

разделят на: 

(а) изометрични (напрягане на мускулите без движение в ставата) и 

(б) изотонични (напрягане на мускула с движение в ставата). 
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При  тези  упражнения  не  бива  да  се  допуска  в  никакъв  случай

претоварване.  Подобни  упражнения  обикновенно  се  извършват

максимум 3-4 пъти в седмица с минимум един ден за възстановяване след

всеки ден, в който са извършвани. 

3)  Упражнения,  повишаващи  подвижността  на  ставите.  Тези

упражнения се извършват в максимално възможната степен на движение

на ставата, което позволява да се съхрани обема на движение, дори да се

увеличи. Могат да се извършват 5-6 пъти седмично. При здравите стави са

достатъчни 2 повторения, но при увредени стави е необходимо по-голяма

честота, като тя се определя съвместно с кинезитерапевт. 

4)  Упражнения,  подобряващи  нервно-мускулния  контрол.  Тук

ключов момент е пълното осъзнаване на движението, както и правилната

стойка (позиция) и проследяването на движението. Тези упражнения се

извършват в свбодно темпо, в различни позиции. Правят се 5-6 пъти в

седмица. 

5) Упражнения за разтягане и релаксация. Такива са упражненията

при йога, тай-чи и др. Безопасна и ефективна техника за разтягане при

ревматични заболявания е  поизометричната  релаксация на мускулите.

Тя протича на три етапа: 

(1) напрежение (с продължителност 5-8 секунди) 

2) отпускане и 

3) разтягане (деликатно, безболезнено). 
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Друг  добър  метод  е  статичното  разтягане  (пасивно).  Извършва  се

движение  докато  няма  болка  при  разтягането  и  се  задържа  в  дадена

позиция  от  10  до  30  секунди.  Най-простата  форма  за  релаксиращи

упражнения, са дихателните. При засягане и ограничаване на движението

на гръдния кош те са от особена важност. 

И така физическата активност в дома трябва да бъде безопасна, да се

извършва системно и да има контрол и внимателно (само)наблюдение от

страна  на  човека  с  ревматично  заболяване  и  кинезитерапевта.

Натоварването  се  увеличава  бавно  и  постепенно  до  равнище,  чиято

оптималност всеки определя сам за себе си.

Редовното и оптимално физическо натоварване калява и волята. И

обратното, човек трябва да има воля, за да играе редовно гимнастика в

домашни условия.

Здравословното  физическо  натоварване  е  и  важен  фактор  за

намаляване или премахване на умората,  типична за много ревматични

заболявания (например болест на Бехтерев), а от тук за разширяване на

възможностите да се изпълняват повече и по-добре присъщи социални

роли и да се извършват ежедневни дейности.
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ЕРГОНОМИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ

Едва  ли  човек  често  се  замисля,  колко  важно  е  всичко,  което  се

проектира  за  неговите  потребности,  да  съответства  на  физическите  и

психическите му възможности. 

„Ергономията  е  наука  за  човешкия  фактор  и  изучава  преди  всичко
трудовата  дейност.  Целта  е  чрез  прилагане  на  знанията  и  научните
изследвания да се оптимизира човешката дейност в обкръжаващата среда.
Оптимизирането се основава на данни за антропометричните размери на
човешкото  тяло,  за  механичните  и  силови  характеристики  на  човека,
параметрите  на  човешките  сетива  (зрение,  слух,  допир  и  др.)  и  за
надеждността на нашите действия. По този начин се разглежда цялостната
ергономична  система  „човек  –  машина  –  работна  среда”,  като  основен
фактор в нея е човекът”16.

Ергономията е комплексна наука, изучаваща човека и неговия труд,

„като  изследва  техническите  аспекти  на  връзката  между  работниците,

работната среда и взаимоотношението между тях (на информационно и

физическо ниво)”17. 

Това е научното пространство, където си дават среща няколко други

научни  дисциплини:  „физиология,  социология,  инженерни  науки,

16 БДС Компас. Брой 1, януари-февруари 2013 г. Издание на българския институт за
стандартизация, с. 3

17 Ергономия.  [on-line:  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%BE
%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F]
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трудова хигиена,  професионална патология.  Ергономията е теоретична

основа на организацията на труда”18.

Често се чуват изрази като „ергономични обувки” или „ергономични

столове”  и  др.п.  Хората  смятат  например,  че  почиват  докато  седят  на

стола си,  но всъщност малко от тях знаят,  че продължителното седене

оказва голямо напрежение върху лумбалната част на гръбначния стълб19.

Когато се ползва ергономичен офис стол, нагласен така, че да приляга на

индивидуалните мерки на човека, се „създава и балансира правилната му

поза  в  седнало  положение”.  Заедно  с  правилното  разположение  на

бюрото и другите офис принадлежности, ергономичния стол спомага за

„предотвратяване на умората и натоварването на тялото”20. 

Ерготерапията (от  ergo - действие) е тясно свързана с ергономията.

Тя  е  терапия  за  хора  с  различни  увреждания,  в  т.ч.  с  увреждания  на

опорно-двигателния апарат.  Съпътства,  подкрепя и мотивира хората  с

увреждания да поддържат и развиват (доколкото това е възможно) своите

локомоторни възможности. 

Цел  на  ерготерапията е  ускоряване  на  възвръщането  на  загубените
функции  и  възможности,  а  в  случаите  на  необратими  (дефинитивни)
промени,  да  се  създадат  заместващи  функции  –  т.нар.  „външни
компетенции”21.

18 Пак там.

19 „Заболя ме гърба от седене”, е най-често срещаното оплакване от хора, чиято работа
е свързана с продължително заседяване. 

20 http://www.chairpro.bg/ergonomiq.html
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В този смисъл не е изненада, че ерготерапията се основава върху

медицинско, психологическо, социално и промишлено (инженерно)

знание.  Ерготерапевтите определят дефицитите (ограниченията)  в

опорно-двигателния  апарат  и  обучават  хората  как  да  извършват

определени  действия  с  помощта  на  трети  човек  или  на  някакъв

уред.

Ерготерапията  не  разполага  с  готови  схеми и модели за  действие

при  хората  с  ревматични  заболявания.  Това  е  така  поради  следните

причини:

(1) многобройните заболявания, попадащи в този клас болести,

(2) поради спецификата на тяхното протичане и прогнозите,

(3)  възрастта  на  хората  с  ревматични  заболявания  –  от  деца  до

възрастни,

(4)  голямото  разнообразие  на  индивидуални  ограничения  и

потребности при лица с едно и също заболяване.

Задача  на  ерготерапевтичното  лечение е  преодоляване  на
затрудненията и ограниченията в ежедневния живот.

Внимание! Важно  условие  за  подобряване  на  мобилността  в
пространството,  двигателната  координация  и  самостоятелното  справяне
при хората с ревматични заболяване и увреждания на опорно-двигателния
апарат,  е  необходимостта  от  адаптация  към,  приемане  на  и  живот  с
болестта.

21 Ergoterapia  –  dostosuj  swoje  otoczenie  do  swoich  potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad] [Материалът e подготвен от д-р Беата Жук
на основа  на  изнесен доклад  в  рамките на програмата  „Срещи с  ревматологията в
четвъртък” в Института по ревматология във Варшава].
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Болестта и поражданите от нея ограничения трябва да се познават.

Човек  трябва  да  бъде  наясно,  да  осъзнава  своето  поведение  –

неправилната  стойка  или  начин  на  седене  могат  да  предизвикат

допълнителни проблеми в механиката на тялото. 

И така,  във връзка с  хроничната физическа болка,  хроничността и

прогресиращия  характер  на  ревматичните  заболявания,  е  важно да  се

полагат  грижи  за  следните  аспекти  от  живота  на  всеки  човек  с

ревматично заболяване.

1. Сън

Много  е  важно,  хората  с  ревматични  заболявания  да  подберат

подходящия за тях матрак и възглавница, както и да се стараят да запазят

подходяща поза в легнало състояние по време на сън. 

Източник:  Ergoterapia  –  dostosuj  swoje  otoczenie  do  swoich  potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad]

2. Ставане от леглото
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Когато има ограничения в тазобедрените и коленните стави, леглото

може да бъде повдигнато на височина. Това може да се направи и през

първите няколко месеца след поставяне на изкуствена тазобедрена става. 

Трябва да се прецени дали килимът може или не да остане, за да се

сведе до минимум риска от падане.

Източник:  Ergoterapia  –  dostosuj  swoje  otoczenie  do  swoich  potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad]

3. Стояща позиция

Краката трябва да бъдат изпънати равномерно. Раменете не трябва

да са приведени напред. Гръбначния стълб също трябва да бъде изправен.

Човек  трябва  да  си  представи,  че  е  „марионетка”,  гледана  отзад  в

огледало – трябва да може да се прецени позата, в която е застанал. 

Източник:  Ergoterapia  –  dostosuj  swoje  otoczenie  do  swoich  potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad]
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4. Обувките

Обувките, които се носят трябва да бъдат от мека кожа и да не стягат

крака. Освен това е препоръчително височината на тока да не надхвърля 4

см. Удовбните и свободни обувки са много важни за хората, които освен

ревматично заболяване имат и диабет в по-напреднала фаза.

Източник:  Ergoterapia –  dostosuj swoje otoczenie do swoich potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad]

5. Дейности, които се извършват в изправена позиция

Измиване на съдове. Краката трябва да са леко разтворени, едното

или двете колена леко присвити и подпрени във вратата на шкафа. Поне

според мен при миене на чинии, особено, когато мивката е по-ниска, е

добре човек да чувства опората на шкафа. Честата смяна на позата при

измиване на повече съдове, е желателна. Може би най-доброто решение

тук е – ако човек има възможност – да се закупи миална машина, която

решава почти всички проблеми.
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Източник:  Ergoterapia –  dostosuj swoje otoczenie do swoich potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad]

Казаното за стоящата позиция важи и при измиване на зъби или

друга дейност, която се извършва на и около мивка.

Гладене. Дъската за гладене,  или масата,  или повърхността,  върху

която се  глади трябва да е  на височина 10-15 см под лактите.  Добре е

краката да са леко разтворени и от време на време единия крак да бъде

поставян на някаква подложка с височина минимум 10-15 см. 

Източник:  Ergoterapia –  dostosuj swoje otoczenie do swoich potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad]

Извършване  на  някаква  работа  над  височината  на  главата.

Такива дейности често могат да предизвикат болки в лумбалната област.

При наличие на болки в гръбначния стълб или раменните стави, този вид

дейности  могат  да  се  окажат  невъзможни  за  извършване  или  много

мъчителни.  Необходимо  е  да  се  използва  стълба,  за  да  се  осигури
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подходяща и удобна височина за извършване на дейността. Тук е особено

важно наличието на много добро равновесие, а стълбата да не се клати.

Трябва да се избягва „катеренето” по различни табуретки и/или столове.

Клякане, изправяне и пренасяне на тежки предмети. Важно е да

се знае, че за хората с увреждания „тежки предмети” могат да се окажат

дори  леки  за  другите  предмети.  Напрежението  по  време  на  вдигане,

държане и пренасяне на тежки предмети е толкова по-малко, колкото по-

близо над средата на повърхността (четирипунктова опора, създадена с

помощта  на  краката),  на  която  стои  човекът,  се  намира  центъра  на

тежестта и тялото. При изправяне на бива да се извършва едновременно с

това  обръщане,  както  и  да  се  правят  движения  напред,  ако  това  не  е

необходимо.

Източник:  Ergoterapia –  dostosuj swoje otoczenie do swoich potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad]

Правила повдигане  на  тежести (Преди  всичко  е  необходима

убеденост, че е възможно да се вдигне тежестта): застава се възможно най-

близо до  предмета в стабилна позиция (стъпалата  са  на  ширината  на

бедрата,  като  се  опират  на  целите  стъпала  върху  пода,  гръбнака е  в

неговата естествена физиологическа стойка, коленете са сгънати под ъгъл

от около 90 градуса.  Важно: ако се прави  по-дълбок клек това изисква

допълнително  натоварване  на  коленните  стави.  Тялото  трябва  да  се
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наклони възможно най-напред, докато не се обхване предмета, като ъгъла

на огъване на бедрата зависи  от пропорциите на  тялото, както  и  от

размера  на предмета,  който ще  се  вдига. Гръбнакът  трябва  да  се

стабилизира като се стегнат мускулите на гърба, предмета се повдига от

мястото подобна на щангист, без да се спира дишането.

Правила  за  пренасяне  на  тежести:  най-добре  е  да  се  ползва

подходяща  за  случая  количка,  като  се  запазва  тялото  в  изправена

позиция  –  важно  е  да  се  избягва  продължителната  приведеност.  При

липса на количка пренасянето на някаква тежест трява да се извършва,

като предмета се държи близо до тялото.

6. Седяща позиция

Трябва  да  се  седи  в  динамична  позиция,  като  таза  се  държи  в

равновесие върху двете му части. Човек трябва да седи като марионетка,

както е показано по-долу на рисунката.

Източник:  Ergoterapia –  dostosuj swoje otoczenie do swoich potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad]

7. Адаптация на банята
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Онова,  което  е  от  изключителна  важност  за  хората  с  ревматични

заболявания се свежда до следните правила: 

(1) по възможност да не се използва вана; 

(2)  монтиране  навсякъде  на  специални  ръкохватки,  които  ще

позволят да се намалят сериозно рисковете от подхлъзване и падане; 

(3) под душа се монтира специално повдигащо се столче. 

Ако има ограничения във функцията захващане, се променя крана с

такъв,  който  има  сферична  форма  и  по-лесно  се  отваря  и  затваря.  В

предметите за лична хигиена е добре да се включат – ако това се налага,

гребен  с  удебелена  дръжка  и  удължено  рамо,  нокторечачка  с

ортопедични щипци и др.п.

Източник:  Ergoterapia –  dostosuj swoje otoczenie do swoich potrzeb.
[www.instytutreumatologii.pl/.../spotkanie2wykad]

8. Адаптация на кухнята
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Изключително важно е  кухненските шкафовете  да  се  монтират на

подходяща  за  ползвателя  височина,  за  да  можете  да  се  достигат  без

помощни средства с горните крайници. При приготвяне на харана трябва

да се стои в изправена седяща позиция, като се използват – ако се налага

–кухненски  уреди,  със  специфични  (ортопедични)  дръжки,  които

улесняват работата.

***

В случай на сериозни ограничения в областта на движенията на

долните и/или горните крайници:

(1)  обличането  започва  от  този  крайник,  в  който  се  изпитва  най-

силна болка,

(2) добре е да се използват по възможност копчета от типа „мъжко-

женско”, а не обикновенни копчета и закопчалки,

(3)  използват  се  и  двете  си  ръце  при  отваряне  на  хладилника,

преместване на шкафове, изваждане на дрехи със закачалка, повдигане и

носене на тиган или чайник и др.п.,

(4)  пиенето  на  вода,  чай,  кафе  и  др.,  се  извършва  като  чашата  се

прикрепя с двете ръце.

Важно е да се знае, че промяната в отношението и поведението при

извършване  на  всяка  ежедневна  дейност  или дейност  през  свободното

време, изисква промяна на собственото мислене и съзнание.

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ: ТОВА НЕ МОГА ДА ГО
НАПРАВЯ

ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ: КАК МОГА ДА НАПРАВЯ
ТОВА?
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Правилното  приспособяване  на  физическата  среда  в  дома  към

възможностите  и  потребностите  на  човека  с  ревматично  заболяване,  е

условие за подобряване на качеството на живот, за активно участие при

извършване  на  различни  дейности  и  в  крайна  сметка  на  личностна

удовлетвореност.

РЕВМАТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ И СЕМЕЕН ЖИВОТ

Съвременното разбиране за  здравето, е, че то има  пет измерения

или аспекта – физически, емоционален, социален, интелектуален и

духовен. С други думи, здравето е система, изградена от тези пет основни

подсистеми,  между  които  съществуват  различни  по  сила  и  степен  на

влияние  взаимовръзки  и  влияния.  Здравословното  състояние  на  всеки

човек зависи от това как той успява да се справя във всяко едно от тези

измерения (или подсистеми).

Обикновено  хроничните  заболявания,  каквито  са  ревматичните

болести, са фактор,  който оказва влияние – най-често негативно, върху

всички  тези  измерения  на  здравето.  Единствено  уменията,

възможностите и способностите на човека с ревматично заболяване да се

справя  с  болестта,  му  позволява  да  запазва  равновесие,  независимо от

преживяваните трудности в ежедневния живот.

Много е важно и има голямо значение по какъв начин се проявява

болестта  първоначално:  внезапно  или  бавно  и  незабележимо.  Когато

болестта нахлуе внезапно в живота на човека, той реагира веднага: търси

лекарска  помощ,  има  голяма  вероятност  да  бъде  поставена  точна

диагноза и да започне подходящо лечение. При появата на ревматично
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заболяване обаче винаги възниква въпроса: как и какво влияние ще окаже

болестта върху досегашния начин и качество на живот, който е постигнал

човек.

Хроничното ревматично заболяване още от самото начало започва

да оказва съществено влияние върху всеки аспект от живота на човека.

Хроничната болест често е непредвидима: от една страна самата болест и

нейното  протичане  и  напредък  започват  да  ограничават  –  в  една  или

друга степен – ежедневния живот. От друга страна, могат да се появяват

странични ефекти от прилаганото лечение. Майкъл Бъри, като изследва

лица  с  ревматоиден  артрит,  стига  до  извода,  че  появата  на  хронично

заболяване  представлява  „разрушаване  на  биографията”  на  човека.

„Разглеждането  на  хроничното  заболяване  (…)  като  „разрушително

събитие” е друг подход и начин да се разкрие генезисът и развитието на

траектория на страданието (…) и „насилствено” наложената от болестта

фундаментална преоценка и промяна на биографичните планове”[1] (ако

се използва терминологията на немските социолози Райнмън и Шютце). 

Затова много изследователи подчертават значимостта на това човек

да бъде активен още от самото начало в процеса на своето лечение – да се

постарае да опознае болестта, да преоткрие собственото си тяло и как то

реагира на болестта и на различни фактори от заобикалящата го среда,

какви  ограничения  носи  със  себе  си  и  налага  болестта,  да  започне  да

използва различни начини и средства, за да улесни ежедневието си.

Появата  на  хронична  ревматична  болест  изведнъж  превръща

довчерашната  уютна  и  изпълнена  с  положителни емоции социална  и

физческа среда на семейния дом във враждебна, изпълнена с множество

бариери  –  проблем  стават  няколко  стълби,  прага  на  входа  на  банята,
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мекия  и  твърде  нисък  фотьойл,  сребърните  прибори  за  хранене,

височината на кухненските шкафове или горните части на гардероба… До

вчера  извършваните  механично  и  дори  несъзнателно  действия,  днес

внезапно се превръщат в първостепенна задача, изискваща използването

на значителна емоционална и интелектуална енергия: човек се изправя

пред такива екзистенциални въпроси: ще мога ли и ако да – как, да се

облека без да притеснявам никого и да изпитвам толкова силна болка?;

как да държа изплъзващия се от ръцете ми нож, за да си отрежа филия

хляб?; защо чашата с вода е толкова тежка и неудобна? и т.н.

Неумението да се приспособи средата към потребностите на човека с

ревматична болест, както и сферата на личните задължения, се превръща

в  една  от  сериозните  бариери,  които  трябва  да  бъде  преодоляна.  Тук

ролята на семейството е от огромно значение.

Много често хората с ревматични заболявания, особено в началото

на  своето  боледуване,  възприемат  две,  еднакво  неправилни,  форми  на

отношение  към  болестта  и  семейството  си.  Част  от  тях  –  с  цената  на

собственото си здраве, приемат начин на поведение, с което показват на

най-близките  си,  че  нищо  не  се  е  променило  и  те  ще  продължат  да

изпълняват  и  по-нататък  своите  досегашни  задължения.  Подобна

самозаблуда може да провокира конфликти на по-късен етап, тъй като

има вероятност да създаде илюзорни очаквания от страна на близките

или пренебрегване на значимостта на болестта и нейните последици. 

Друга  част  от  хората  с  ревматични  заболявания,  както  и  въобще

хората  с  хронични  заболявания,  използват  болестта  като  начин  да

заинтересуват  и  да  занимават  всички  свои  близки  със  собствената  си

персона,  като  очакват  от  тях  да  поемат  допълнителни  задължения  и
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отговорности и да започнат да ги обгрижват дори в неща, които те могат

сами да направят.

Онова, което трябва да научат бързо и да знаят със сигурност човекът

с  хронично  ревматично  заболяване  и  неговото  семейство,  е  следното:

Хроничната болест носи със себе си нови проблеми и променя из

основи живота на болния и на неговото семейство. 

Възможно е  да  възникне  чувство на несигурност в  отношенията

между партньорите, несигурност в и за утрешния ден. Новата ситуация

може да не бъде разбрана изцяло и докрай, което поражда процеси на

духовно и емоционално страдание и в двете страни. 

За  партньора  на  болния  често  е  по-трудно  да  приеме  новата

ситуация.  Човекът  с  ревматично  заболяване  не  рядко  прави  опити  (с

различен успех) да излезе от така създалата се ситуация чрез неадекватна

борба, която „изсмуква“ силите му, или чрез акцептация на болестта и

адекватно поведение в създалата се ситуация. Партньорът може да избере

бягството от семейното огнище (по-често се среща при мъжете), или да

започне на натрапва прекалени грижи (по-често се случва при жените),

или да приеме ситуацията и заедно с партньора си да търси адекватни

решения.

В  семейството  възникват  изключително  важни,  егзистенциални

въпроси, които намират най-добро решение, когато се подлагат на общо

обсъждане.  Например,  възможно  ли  е  в  ситуация,  когато  се  появява

ревматично заболяване, да се роди дете, или как ще се отглеждат децата?

Трябва ли да продължи работа човека с хронично заболяване, или не? До

какво ще доведе една потенциална безработица и т.н.
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Всеки  човек  с  ревматично  заболяване,  както  и  всички  членове  на

семейството му, трябва много бързо и ясно да разберат, че: 

(1) ревматичното заболяване е дълготрайно, 

(2)  с  течение  на  времето  е  по-вероятно  да  се  задълбочават

затрудненията и дисфункциите, 

(3) заболяването може да доведе до инвалидност. 

Ето  защо  е  изключително  важно  на  всеки  един  етап  от  болестта,

човекът с ревматично заболяване да си задава въпроса: „какво и как мога

да правя”, а не „какво вече не мога да правя”.

***

Известно  е,  че  хората  с  ревматични  заболявания,  които  живеят  в

семейна среда,  изпълнена с  доверие,  наситена е  с  обич и готовност  за

взаимопомощ  при  зачитане  на  личната  независимост,  потребности  и

желания,  в  семейна  среда,  която  непрекъснато  генерира  относителна

сигурност и увереност в утрешния ден, се справят по-бързо, по-лесно и

по-адекватно  с  ежедневните  проблеми,  които  поражда  хроничното

ревматично заболяване.

И  обратното.  Отсъствието  на  семейство,  самотата,  неразбирането,

пренебрежението,  отчуждението  и  т.н.,  влошават  здравословното

състояние на човека с ревматично заболяване и на членовете на неговото

семейство.

Съвременните  технологии предоставят  множество  възможности за

получаване на адекватна помощ в един или друг аспект от ежедневието

на човека с ревматично заболяване. Свободния достъп до Интернет и до

заслужаващи  доверие  сайтове  и  материали,  достъпът  до  по-широка

информация за помощни средства, възможностите за контакт с хора със
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сродни или идентични проблеми, могат да генерират допълнително сили

в  човека  с  ревматично  заболяване  при  справянето  му  с  болестта  и

нейните  последици,  както  и  да  се  окажат  позитивен  фактор,  влияещ

върху укрепване на семейството.

Източник:  Grygielska,  J.  (2013)  Schorzenie  reumatycznie,  a  źycie  rodzinne.
[http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/spotkani
e5wykad2v1.pdf] [Материалът e подготвен от Отдела по епидемиология и
промоция на здравето към Института по ревматология във Варшава, на
основата  на  лекцията  на  Йоланта  Григиелска,  изнесен  в  рамките  на
програмата „Срещи с ревматологията в четвъртък“]
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ivkov/ivkov-razrushavane.htm]
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ЧОВЕКЪТ С РЕВМАТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ПЪТ

Когато се планира някакво пътуване обикновено човек трябва да си

отговори на няколко въпроса преди да вземе решение: Кога?, До къде?, С

какво?, С кого?, За колко дни?, Колко ще струва? 

Преди да тръгне на път човекът с ревматично заболяване (особено

ако то е в напреднал стадий) освен, че трябва да вземе решение за времето

и мястото на пътуване и др.п., трябва да направи самооценка на своите

възможности  и  ограничения,  на  своите  потребности  и  необходимите

ресурси, за да ги задоволи и т.н. 

Когато се определя датата на заминаване трябва да се има предвид,

че:

- не трябва да се планира отпуск в период, за който се знае, че точно

тогава заболяването се е обостряло в предишни години; 

-  трябва  да  се  избягва  (по  възможност)  негативното  влияние  на

външни фактори, например резки промени във времето;

-  трябва  да  не  се  предприемат  кратки  пътувания  в  райони  с

променливо време;

- не трябва да се избира време за път, когато е туристическия пик за

дадената дестинация.

Когато  се  избира  дадена  дестинация,  човекът  с  ревматично

заболяване  трябва  да  познава  и  да  вземе  предвид  достъпността  на

комуникационните  системи  –  например  има  ли  и  ако  да  –  какви,

архитектурни и  транспортни бариери  и  т.н.  Важно е  също така  да  се

прецени времето за път, а не да се изчисляват километрите.

118



Не по-малко важен е изборът на място за нощувка. При наличието

на  функционални  дефицити  и  ограничения,  предизвикани  от

ревматичното заболяване (както често се случва при хора с ревматоиден

артрит,  болест  на  Бехтерев  и  др.) трябва  да  се  вземат  предвид  такива

детайли,  като:  наличие  на  асансьор,  възможност  персонала  на

заведението да окаже помощ при отваряне на врати и носене на багаж и

др.п., дали леглата са достатъчно високи с оглед на лесно ставане, дали

стаите са оборудвани с душ кабини или с вани, оборудвани ли са стаите с

хладилник, в който може да се съхраняват лекарства, изискващи ниски

температури и т.н.

Когато човекът с ревматично заболяване вече има някаква степен на

инвалидност е добре да пътува със свой близък, който би могъл да му

окаже помощ при извършване  на  по-сложни дейности.  Ако това  не  е

възможно, е добре човекът с ревматично заболяване да носи със себе си

всички  помощни  средства,  които  го  правят  напълно  независим  при

извършването  на  ежедневните  дейности.  Понякога  самостоятелното

пътуване, особено с публичния транспорт в България и настаняването в

стая  с  чужд  човек  може  да  се  окаже  доста  трудно  и  неприятно

преживяване.

Когато се планира ваканция е важно от рано да се започне заделяне

на  средства  с  оглед  на  необходимостта  да  се  ползва  най-добрата  и

подходяща  за  потребностите  на  всеки  оферта.  Ако  човек  иска  да

одпочине добре и да се зареди с  позитивна енергия не трябва да пести

„стотинки” от такси или хотел, който отговаря на неговите възможности

и предпочитания.
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Важно е преди заминаването човекът с ревматично заболяване да се

консултира с личния си лекар или с ревматолог за това, как най-добре да

се организира вземането на лекарства по време на път, как да се предпази

от  заразни  заболявания  (това  е  много  важно  за  хората  на  лечение  с

биологични  препарати).  Важна  е  и  информацията  за  това  дали

пътуващият може да се ваксинира и дали това е безопасно, особено ако

ще се пътува до място, където ваксинацията е наложителна; важно е да се

знае и как да се ползват слънчевите бани и др.

Приготвяйки багажа си човекът с ревматично заболяване трябва да

вземе предвид кой ще се занимава с него по време на пътуването. Добре е

багажът да се подреди в  куфар или сак на колела,  a нещата,  които се

вземат да се ограничат само до най-необходимото – това е грижа както за

самия себе си,  така и за хората,  които ще помагат за придвижване на

багажа.  Особено  внимание  трябва  да  се  отдели  на  лекарствата,  да  се

прецени кои и колко  да  се  вземат  за  времето,  през  което  човекът  ще

отсъства от дома си. Не трябва да се забравят и кремове, предпазващи от

слънце, както и всички ползвани помощни средства и ортези.

Ако човекът с ревматично заболяване ще пътува извън България е

важно  да  има  Европейска  здравна  карта,  както  и  да  си  осигури

допълнителна здравна застраховка.  Ако става дума за организирана от

туристическа агенция екскурзия трябва да се попита дали в цената влиза

здравна застраховка и ако не, то тя да се закупи.

Изборът  на  транспорт  също  е  от  голямо  значение. При  по-дълги

путувания  за  повечето  хора  с  ревматични  заболявания  най-удобно  е

пътуването  със  самолет  –  не  е  така  при  хора  с  болест  на  Бехтерев  и

обездвижена тазобедрена става, но не е невъзможно. При закупуване на
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самолетен  билет  трябва  да  се  обърне  внимание  на  условията  на

превозвача – позволени килограми на багажа (куфар и ръчен багаж). Ако

човек има проблеми с придвижването на всяко летище вече има служби,

които осигуряват помощ при предвижването в рамките на летището и

достъпа  до  борда  на  самолета.  Затова  още  при чекиране  на  багажа  е

важно да се поиска такава помощ. 

Освен  това  винаги  трябва  да  се  съобщава  при  проверките  за

безопасност  за  наличието  на  ендопротезиране,  защото  контролната

система  винаги  реагира  на  метала  в  изкуствената  става.  Тогава се

преминава през ръчна  проверка.  Освен това ако човекът с  ревматично

заболяване  ползва  бастун,  канадки  или  патерици  трябва  да  уведоми

проверяващите дали може да измине няколко метра без тях, докато тези

уреди преминават през скенер. Ако това е невъзможно за него трябва да

изчака  прегледа на  скенер и след  това  те  ще му бъдат  върнати,  за  да

премине през контролната „врата”.

Пътуването с влак също може да бъде приятно и удобно. За да бъде

такова  също  трябва  да  се  спазят  някои  изисквания  и  правила.  При

пътуване на дълги разстояния през нощта е добре да се използва спално

място. Ако се пътува през деня трябва да се вземе вагон първа класа. При

проблеми  с  качването  и  слизането  от  вагона  човекът  с  ревматично

заболяване трябва да се обърне към съответната служба за помощ на хора

с увреждания,  която вече съществува на всяка по-голяма гара или към

кондуктора или началник влака.

Пътуването с автобус ограничава пътуващия до седене на едно място

през  цялото  време  на  пътуване.  Ползването  на  тоалетна  например  е

възможно само на местата, където автобусът спира за почивка. Това може
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да  се  окаже  затруднение  за  някои  хора  с  ревматични  заболявания  и

затова  трябва  да  се  прецени внимателно  дали това  е  най-подходящия

транспорт за конкретното пътуване.

Пътуването с  кола изглежда най-удобно – възможно е да се вземе

всичко, което се смята за важно. Може да се спре почти навсякъде, да се

стигне почти до всяко кътче и т.н.  Затова тук трябва внимателно да се

планират  преходите  и  почивките,  както  и  да  се  избягва  нощното

пътуване.

Всяко  пътуване  е  своеобразно  изпитание  за  човека  с  ревматично

заболяване и затова трябва да бъде приспособено към възможностите на

конкретния човек. Всеки човек с ревматично заболяване знае, че неговата

хронична болест и моментно състояние на функционалните възможности

променят досегашните начини и възможности за действие и поведение.

Ето защо е важно да се мисли позитивно – например „Какво още мога да

направя”,  а  не  негативно  –  например  „какво  не  мога”.  Подобна

психологическа настройка е фактор, който оказва силно влияние върху

успешното и приятно пътуване,

На сайта на полския институт по ревматология във Варшава (няма

изненада, че това не се прави в България, нали?) вече са качени няколко

филма, които нагледно показват на хората с ревматични заболявания, как

да се справят в различни ситуации. 

На  линка  -  http  ://  dzienreumatyzmu  .  pl  /  node  /34 -  може  да  се  види

кратък филм със съвети, как да се пътува. 

Трябва  да  се  помни,  че  пътуването  винаги  е  свързано  с  много

позитивни емоции – посещение на нови места, запознаване отблизо и в

дълбочина със собствената или чужда култура, среща с много нови хора и
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т.н.  Всяко  пътуване  е  презареждане  на  „психологическите  батерии”  с

позитивна  енергия.  Ето  защо не  трябва  да  се  позволява  ревматичното

заболяване да се превръща в непреодолима бариера и отказ от пътуване.

Безспорен  проблем  са  парите.  Струва  ми  се  обаче,  че  всеки  може  да

спести  някакви  минимални  средства  поне  за  кратки  и  близки  до

местоживеенето му екскурзии.

Източник: Reumatyk w podróży.
[http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/reumaty
kwpodry.pdf]  [Материалът  e подготвен изцяло  на  базата  на  текст  от
Йоланта  Григиелска,  основан  на  лекция,  изнесена  в  рамките  на
програмата  „Срещи  с  ревматологията  в  четвъртък”  организиран  от
Центъра  по  епидемиология  и  промоция  на  здравето  в  Института  по
ревматология].
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ПЕТ-ТЕРАПИЯ И КАНИС-ТЕРАПИЯ. РОЛЯТА НА ЖИВОТНИТЕ В

ЛЕЧЕНИЕТО НА РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Терминът пет-терапия (от английски pet therapy; от „pet” – обобщено

наименование на домашните животни; дословно „любимо животно” или

animal assisted therapy)  означава лечение с  помощта на животни (кучета,

котки, коне, делфини, зайци, птици и др.). В Русия този вид терапия е

повече  известен  като  зоотерапия или  анималотерапия (от  латински

animal – животно).

Този вид терапия е сравнително нов. Широко разпространение пет-

терапията получава най-напред в САЩ и други западни страни, като в

САЩ съществува международна организация за терапия с животни (Pet

Therapy International). 

Малко история

Още в древността човек е забелязал положителното влияние върху

неговото здраве, което оказват контактите му с различни животни. И това

е намерило отражение в религиите и митологиите на различните народи.

В древна Гърция например кучетата са имали основна роля в култа към

Асклепий (или Ескулап), който често посещавал болните под формата на

куче и облизвал раните им. Светците от ранните епохи на християнството

често били изобразявани редом с кучета, които някога са ги излекували.

Положителните лечебни свойства на общуването на човека с домашните

животни  са  били  известни  и  по  времето  на  Хипократ,  за  което
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свидетелстват  запазените  документи,  произведения  на  изкуството  и

археологическите находки.

И  още,  запазени  документи  свидетелстват,  че  през  1792  година в

английския  град  Йорк,  кучета  били  използвани  в  лечението  на

душевноболни.

Днес  се  провеждат  множество  различни  изследвания,  които  са

посветени на изучаване на влиянието на животните върху хората. Това,

което  притеснява  някои  изследователи,  е  медикализацията  на

отношенията човек-животно. Онова, което в древността и по-късно е било

смятано  за  естествен  процес  на  психологически  и  социален  отпор  на

човека спрямо болестите, осъществяван с помощта на животните, днес е

подчинено на медицината, на терапията.

Видове пет-терапия

Различават  се  множество  видове  пет-терапии,  свързани  с

използването  на  различни  животни.  Има  два  типа  пет-терапия:  (1)

насочена  (при  използване  на  специално  обучени  животни,  съобразно

разработени терапевтични програми) и (2) ненасочена (взаимодействие с

животни при домашни условия). Най-известните видове пет-терапии са:

(1) Хипотерапия (или ипотерапия).  За създател на този вид пет-

терапия  се  смята  датската  спортистка  по  конен  спорт Лиз  Хартел.  Тя

преболедувала  полиомиелит и  била  частично  парализирана.  9  години

упорита рехабилитация и резултатите не закъснели – през  1952 година
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Лиз  завоювала  на  Олимпийските  игри в  Хелзинки сребърен  медал  в

конните спортове.

Терапевтичният  фактор  при  хипотерапията  е  комплексната

активизация и мобилизация на организма – физическа и психологическа.

При  ездата  се  изисква  концентрация  на  вниманието,  максимално

възможна  пестеливост  и  необходимост  да  се  запомнят  и  планират

последователността на действията, както при ездата, така и при грижата

за  животните.  Тези  дейности  активизират  психическите  процеси  в

човека. По време на езда се засилва работата на почти всички мускули на

човека на рефлекторно равнище. 

Хипотерапията  се  препоръчва  при  деца  с  ДЦП,  при  хора  с

ампутации,  артрити,  при  лица  с  нарушения  в  мозъчното

кръвообращение,  черепно-мозъчни  травми,  миопатия,  десиминирана

склероза, епилепсия и др.

(2)  Делфинотерапия  —  вид  медико-психологическа

рехабилитации.  Делфинотерапията  и  плуването  с  делфини  се

препоръчва  като  оздравително  мероприятие  и  медико-психологическа

рехабилитация  при  хора,  които  са  преживели  тежки  психологически

травми.

През  2005  година  е  създаден  Международен  институт  по

делфинотерапия  (International Institute Of The Dolphin Therapy).  В  него  е

разработена първата официална програма по делфинотерапия (Dolphin

Assisted Therapy – DAT). 
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Принципът  на  лечението  сонофореза  се  базира  върху

ултразвуковото въздействие, което оказват делфините. Физиологическият

ефект  от  лечението  с  помощта  на  ултразвука  се  характеризира  със

значими промени в биоелектрическата активност на мозъка.

Курсът е подходящ за хора с: ДЦП, ранен детски аутизъм,  синдром

на Даун и друга генетична  патология, минимална мозъчна дисфункция

или  синдром  на  дефицит  на  вниманието  с  хиперактивност,

функционални нарушения на ЦНС, умствена изостаналост (без дълбока

степен),  разстройство  на  речта  и  слуха,  неврози,  посттравматични

стресови разстройства, депресивни разстройства и др.

Противопоказани  за  прилагане  на  този  вид  терапия,  са  такива

заболявания  като  епилепсия,  остри  инфекциозни  заболявания,

онкологически и др. заболявания.

(3) Фелинотерапия (от латински felis - котка). Това са терапевтични

практики  за  профилактика  и  лечение  на  различни  заболявания  с

помощта на контакти с котки. Установено е от медици, занимаващи се

лечението на  деца  с  умствено изоставане,  че  котките  оказват  сериозна

помощ  на  хората,  страдащи  от  психически  заболявания,  сърдечни

разстройства,  увреждания  на  мозъка  и  дори  могат  да  подпомогнат

пълното излекуване на зависимостта от алкохол и наркотици. 

Хората с психични заболявания възприемат присъствието на котките

без  никакво  раздразнение.  Общуването  с  котки  оказва  оздравителен

ефект  при  депресии,  неврози,  мании и  шизофрения.  Котката  по

същество не прави нищо необичайно – тя просто се отърква в болния,
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лиже ръцете и лицето му. Нейната топлина има отпускащо въздействие,

а мъркането й позволява на човек да се отпусне.

(4) Апитерапия. Това  е  лечение  с  пчелна  отрова,  което  не  се

препоръчва  при  хора с  алергични  реакции.  Известно  е,  че  пчелната

отрова е силен катализатор на физиологическите процеси. Една капка от

нея  съдържа  18  от  20-те  задължителни  аминокиселини,  неорганични

киселини, множество химически елементи и витамини. Използва се при

лечението на десиминирана склероза, варикоза и др.

(5) Канистерапия – (от  латински  canis – куче), лечение на болни с

различни  заболявания  с  помощта  на  кучета.  Това  е  най-известната  и

популярна  пет-терапия.  Основните  принципи  на  последната  са

изградени именно върху канистерапията.

Началото на канис-терапията се свързва с основателя на болницата в

Йоркшир за психично болни – Уилям Тюк, където през 1790 г. Започнали

да използват кучета в лечебния процес.

Американският  детски  психиатър  Борис  Левинсън  забелязъл,  че

малките му пациенти реагират положително на неговото куче, което се

намирало в приемната му по време на сеансите. Именно той за първи път

употребява термина пет-терапия през 1969 година.

Кучетата  могат  да  бъдат  обучени  да  откриват  определени  видове

тумори още в начален стадий. Често предупреждават своите стопани за

предстоящ епилептичен припадък или хипогликемична криза.

Канис-терапията  помага  за  развитието  на  емоционалните  и

умствените способности, за развитие на двигателните функции. Използва
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се  при  деца  с  аутизъм,  синдром  на  Даун,  ДЦП,  олигофрения  и  др.

Подпомага се подобряването на координацията на движенията, намалява

спастичността, подобрява паметта.

Днес  канис-терапитя  се  използва  като  рехабилитационен  метод.

Рехабилитацията протича под формата на игра и ефектите се постигат

ненатрапчиво.  В  зависимост  от  диагнозата  инструкторите  подбират

специална система от упражнения. 

Кучето е социално животно, ориентира се прекрасно по отношение

на  заобикалящите  го  хора,  искрено  обича,  силно  се  привързва  и  е

предано. Именно върху тези качества се градят различните програми с

участие на кучета.

В Русия през 2004 година е издадена книгата „Лечебная кинология”.

Oт 90-те  години  на  ХХ  вел  в  САЩ  е  официално  разрешено

присъствието  на  кучета  в  клиниките  в  качеството  им  на  медицински

персонал. Присъствието на животните помага на болните да преодолеят

болничната самота и отчуждението, хората по-добре да се подготвят за

предстоящата операция.

Важно  е  да  се  знае,  че  кучетата  притежават  качества,  които  са

подобни на човешките: емоционалност, способност да изразяват своите

преживявания с действия, звуци, мимика, реагират на комуникативните

инициативи  на  човека.  Лесно  се  обучават  на  вербални  команди  и  с

удоволствие се подчиняват на тях.
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Канис-терапията има много страни и е доста развита. Тя е получила

своето  международно  признание.  От  1976  година  канис-терапията  се

прилага  в  различни  клиники,  рехабилитационни  центрове,  социални

домове,  военни  болници  и  др.  Международната  база  от  медицински

изследвания (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) съдържа над 230 статии за

приложението  на  канис-терапията  в  медицинската  практика  и  около

1500  статии  за  пет-терапията  (http  ://  www  .  ncbi  .  nlm  .  nih  .  gov  /  pubmed  ?

Db  =  pubmed  &  term  =  animal assisted therapy dog). 

От  1  юли 2010  година в  Полша е  въведена  специалността

„канистерапевт” в държавния списък на професиите.

В някои клиники в Германия официално се прилага канис-терапия.

(http  ://  www  .  st  -  marienkrankenhaus  .  de  /  fachgebiete  /  klinik  -  fuer  -  kinder  -  und  -

jugendpsychiatrie  -  und  -  psychotherapie  /  leistungen  -

schwerpunkte  /  hundetherapie  /)

В Норвегия с подготовката на кучета помощници се занимават цели

държавни учреждения и благотворителни организации. 

В САЩ около 95% от животните, използвани в психотерапията, са

кучета и т.н.

В  България  канис-терапията  все  още  прохожда.  Пионери  в  тази

област са фондация „Очи на четири лапи” (http://e4p-bg.com/), където се

обучават кучета-водачи за слепи хора, както и сдружение „Канистерапия

–  България”  (http://canistherapy.wordpress.com/),  занимаващо  се  с

включване на кучета в терапевтиния план на болните.

Канистерапията при хора с ревматични заболявания
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Обикновено  в  нашата  страна  се  прилага  ненасочената  пет  и

канистерапия.  С други думи,  хората  с  ревматични заболявания,  които

обичат животни, отглеждат в дома си някакви животни. Най-често това са

кучета и котки.

Хората, които се отказват (по мои наблюдения) да гледат животни

посочват  като  основна  причина  болестта,  която  не  им  позволява  да

полагат адекватни грижи за тях. Това е така в случаите, когато тези хора

са  в  по-напреднала  възраст,  живеят  сами  и  не  могат  да  разчитат  на

подкрепа от страна на свои близки.

На  другия  полюс  са  хората,  които  полагат  грижи  за  различни

домашни любимци – рибки, котки, зайци, хамстери, кучета и др.

Доколкото съм запознат със същината на ревматичните заболявания

и изискванията за отглеждане на домашни любимци, най-подходящи за

хората с различни ревматични заболявания, са кучетата.

При хората с напреднали форми на ревматоиден артрит, болест на

Бехтерев  и  др.  и  наличие  на  болков  синдром  по-подходящи  са  по-

малките и късокосмести кучета, или котките.

За  младите  хора  –  например  с  болест  на  Бехтерев,  е  добре  да

отглеждат и да контактуват и с по-големи кучета: лабрадори, голдън ред

ривъри, немски овчарки и др.

Грижата за куче е изключително важна. Това е процес, в който човек

се учи на отговорност,  създава свой специфичен двигателен режим. За

сметка на усилията, които полага човекът, кучето му се отблагодарява с

безпределна  обич,  вярност  и  разнообразие  в  ежедневните  контакти.

Взаимното отдаване на грижи и любов е от изключителна полза за хората
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с ревматични заболявания: болката е по-слаба, психическата стабилност е

по-висока, радостта от живота по-голяма (въпреки болестта).

При избора на животно, особено на куче, е важно да се спазват някои

важни правила. 

1) Човекът с ревматично заболяване трябва да прецени много добре

своето  здравословно  състояние,  прогнозите  за  него,  настоящите

затруднения  и  функционални  ограничения  и  потенциалното  им

задълбочаване в бъдеще, и на тази основа да избира домашен любимец.

2)  Необходимо  е  предварително  да  се  запознае  с  характера  и

спецификата  на  поведението  на  животните,  особено  на  различните

породи кучета. Например ловджийските кучета не са много подходящи

за отглеждане от хора с ревматични заболявания – те са твърде игриви,

често  своенравни  и  изискват  продължителни  разходки.  Например

нормалния  естествен  пробег  за  един ирландски сетер  е  120  сухоземни

мили.

3)  Важно  е  да  се  оцени  жизненото  пространство  на  животното.

Когато се взима голямо куче е добре човекът с ревматинчо заболяване да

живее в къща с двор или в по-голям апартамент.

4) За хората, които решат да си вземат куче и това им се случва за

първи път, е много важно да поискат от стопанина на майката на малките

паленца, да бъдат допуснати до котилото, или всички налични кученца

да бъдат пуснати в стаята, където те се намират. Помнете не вие, а кучето

трябва да ви избере. Обикновено това е първото кученце, което дойде при

вас и поиска да си играете. Това е важна предпоставка за бъдещи добри

контакти между човека и кучето.
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И  накрая.  Хората,  които  имат  домашни  любимци  винаги  са  по-

сърдечни,  по-отворени,  по-отговорни,  по-добри  приятели  и  т.н.  в

сравнение с хората, които не обичат животни. Това не е правило, но има

такава тенденция. 

Източници:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF
%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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СЪВЕТИ ЗА НАЧИНАЕЩИ „БЕХТЕРЕВЦИ”

Поставянето  на  диагнозата  „болест  на  Бехтерев”  може  да  бъде,  а

може и  да  не  бъде присъда.  Това  зависи  само  от  нас.  От  това,  как  се

отнасяме към себе си, към болестта, към живота изобщо и какво правим.

Тук съм се опитал да синтезирам в афористичен стил моя опит за

живот с болестта. Всеки е свободен да се вслуша в него или напълно да го

пренебрегне.  Това  са  „съвети”  или  по-скоро  размисли  в  социален  и

психологически план. ТОВА НЕ Е МЕДИЦИНА!

1. Болестта на Бехтерев е свързана с два основни проблема:

(а) поява и трайно съществуване на хронична физическа болка и

(б) постепенна загуба на функционални възможности, т.е. процес на

инвалидизация.

2. Загубата на подвижност в дадена става може да настъпи внезапно

и много бързо – буквално за един миг, но най-често това става с години.

Зависи от нашия организъм и от начина на живот, който водим.

3.  Съществуват  три  основни  метода  за  лечение  на  болестта:

медикаментозен, медико-рехабилитационен и хирургичен (оперативен).

4. Винаги трябва да мислим за себе си като за човек с болестта на

Бехтерев, а не като за болен или пациент.

5.  БОЛКАТА  Е  СИМПТОМ  ЗА  АКТИВНОСТ  НА

ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС  В  СЪОТВЕТНИТЕ  СТАВИ.  Колкото  по-

бързо бъде овладяна и контролирана, толкова по-малко функционални

загуби в ставата ще последват.

6. Веднага след узнаване на диагнозата, е необходимо да се промени

леглото.  СПЕТЕ  НА  ТВЪРДО.  С  времето,  когато  гръбначният  стълб
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започне да се обездвижва, спането на твърдо ще ви помогне да запазите

сравнително изправена стойка.  А при нея „натискът”  върху сърцето и

белите дробове е по-слаб и те функционират по-нормално.

7. По възможност СПЕТЕ БЕЗ ВЪЗГЛАВНИЦА. Възглавницата най-

често облекчава болката, когато тя е силна, но води до изкривявания на

гръбначния стълб в  горната  му  част  –  около плешките и  врата,  които

могат да променят стойката и механиката на тялото.

8.  При  болки  в  тазобедрените  стави  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  СПЕТЕ  С

ПО-ТВЪРДА ВЪЗГЛАВНИЦА МЕЖДУ КРАКАТА СИ. Това позволява да

се  запази  нормално  разстояние  между  двата  крака  и  при  евентуално

обездвижване  на  тазобедрените  стави  и  преди  потенциално

ендопротезиране ще позволи да се ходи „от коленете”.

9. ВАЖНО Е ДА СЕ ИГРАЕ РЕДОВНО ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА.

10. При наличие на умерени до силни болки лечебната физкултура

трябва да бъде лека и щадяща.

11. Трябва да се помни: ЛЕЧЕБНАТА ФИЗКУЛТУРА НЕ Е МЕТОД

ЗА  ПРАВЕНЕ  НА  МУСКУЛИ  И  МОДЕЛИРАНЕ  НА  ТЯЛОТО.  Тя  е

лечебен метод или система от методи за поддържане на движението в

засегнатите стави.

12. Движението е жизнено важно за всеки човек с болест на Бехтерев.

Но трябва да се помни, че претоварването с движение – особено в дадена

област на тялото – може да провокира активиране на болестта точно в

тази  област.  Мярата  между  полезното  и  увреждащото  движение  е

специфична  при  всеки  човек  и  всеки  сам  трябва  да  определи  за  себе

границата, отвъд която движението се превръща в опасност и дори във

враг.
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13. Ако лекуващият лекар не е предписал друг начин за приемане на

лекарства, ВИНАГИ ПИЙТЕ ЛЕКАРСТВАТА СИ ПО ВРЕМЕ НА ЯДЕНЕ.

14. Важно е  – по  възможност – да НЕ СЕ ПРИЕМАТ КОРТИЗОН И

ЛЕКАРСТВА СЪДЪРЖАЩИ КОРТИЗОН.

15.  Ако  се  налага  да  се  пие  аспирин  без  защитна  обвивка  на

таблетката, той трябва да се приема или като РАЗТВОРИМ АСПИРИН

(АЦЕТИЗАЛ)  ИЛИ  ТАБЛЕТКАТА  АСПИРИН  ДА  СЕ  РАЗТВОРИ  В

ЛЪЖИЦА ВОДА И ДА СЕ ПРИЕМА С ПОВЕЧЕ ТЕЧНОСТ. ТОВА СЪЩО

ТРЯБВА ДА СТАВА ПО ВРЕМЕ НА ЯДЕНЕ.

16. НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПИТВА СТРАХ ОТ БОЛКАТА. МИСЛЕТЕ

НЕ ЗАЩО ВИ БОЛИ, А КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ С БОЛКАТА.

17.  Болестта  на  Бехтерев  не  е  присъда „НЕСПОСОБЕН ДА УЧИ”.

Напротив. Всеки, който има желание трябва да учи и да се стреми към

знание. ПО ВРЕМЕ НА УЧЕНЕ ЧЕСТО ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯ ПОЗАТА,

В КОЯТО СЕ СЕДИ.

18. ВСЯКА ПРОФЕСИЯ, СВЪРЗАНА С ДВИЖЕНИЕ, ПО-СВОБОДЕН

РЕЖИМ НА РАБОТНО ВРЕМЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЧЕСТА СМЯНА

НА ПОЗАТА, Е ПОДХОДЯЩА ЗА ЧОВЕКА С БЕХТЕРЕВ.

19. Важно е краката да са топли. Важно е предпазването от настинки.

20. Човекът с Бехтерев може и трябва да води нормален и активен

полов живот. Ако има затруднения с една поза, тя се ЗАМЕНЯ С ДРУГА.

21.  НЕ  ТРЯБВА  ДА  СЕ  МИСЛИ  И  –  ДОКОЛКОТО  ТОВА  Е

ВЪЗМОЖНО – ДА СЕ ИЗПИТВА СТРАХ ОТ СМЪРТТА. ТЯ ТАКА ИЛИ

ИНАЧЕ  НЯМА  ДА  ПОДМИНЕ  НИКОЙ,  КОГАТО  МУ  ДОЙДЕ

ВРЕМЕТО. ВАЖНО Е НЕ САМО КОЛКО ВРЕМЕ ЖИВЕЕ ЧОВЕК, НО И

КАК ЖИВЕЕ.
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22. Почти всяка загубена функция на дадена става днес може да се

компенсира с някакво помощно средство, което позволява човек да бъде

независим от своето обкръжение.
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КАКВО ЗНАЕМ ЗА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ И КАКВИ СА

СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

Какво знаем всъщност за болестта на Бехтерев?

Днес  болестта  на  Бехтерев,  или  анкилозиращия  спондилит,  се

изследва в множество медицински центрове и лаборатории по света. И

въпреки  това  засега  не  е  установена  истинската  причина  за

възникването на заболяването.  Хипотезите са много, но… Знае се, че

още  през  средните  векове  е  установена  пряката  взаимовръзка  между

развитието  на  болестта  на  Бехтерев  и  различни  други  видове

спондилоартрити. Е, и? Коя е истинската причина? Засега отговорът не е

даден.

Учените  не  са  успели,  също  така,  да  установят  –  независимо  от

наличието  на  множество  хипотези  и  тук,  кои  конкретно  видове

микроорганизми предизвикват: 

- пораждането и развитието на самото заболяване;

- неговото обостряне, 

- едни и същи ли са (или има различия) микроорганизмите, водещи

до възникване на заболяването и до неговото обостряне.

Проблемен  е  и  отговора  на  въпроса  за  генетичната

предразположеност на човека към развитие на болестта на Бехтерев.  В

момента – в контекста на бурното развитие на генетиката, тече активно

търсене на гени, които са „отговорни” за склонността на някои хора да

развият  това  заболяване.  Тече  процес  и  на  търсене  на  гени,  които  са

способни да защитят човек от него. 

Няма еднозначни отговори и на такива важни въпроси, като: 
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- защо това заболяване се проявява значително по-често при мъжете,

отколкото  при жените?  Наистина  ли  има  процес  на  феминизация  на

заболяването? Ако да, дали в целия свят или само в отделни популации?;

-  защо  заболяването  протича  по-остро  и  по-тежко  при  мъжете,

отколкото при жените? И винаги ли е така?;

- защо относителните дялове на хората с и без болест на Бехтерев се

различават – понякога драстично – при отделните народи?

Същевременно  днес  се  знае  и  е  установено,  че  в  процеса  на

възникване  и  развитие  на  болестта  (при  мнозинството  от  случаите)

участва антигена HLA В27. Тогава защо около 15% от хората с болест на

Бехтерев имат отрицателни стойности при изследване на антигена HLA

В27?

За 42 години „стаж” с болестта на Бехтерев съм установил, че най-

честите причини за „отключването” на болестта са простуда (настинка,

грип)  и/или  травма,  или  комбинация  (едновременна  или  в  някаква

последователност)  от двете.  Срещал съм хора,  развили заболяването  и

след различни бактериални инфекции.

Няма  да  коментирам  как  някои  хора  „боравят”  с  научните

съобщения в различни научни списания, свързани с един или друг аспект

на заболяването. Няма да коментирам и всеизвестния факт, че човек чува

и разбира това, което иска да чуе и може да разбере. 

Онова, което е важно за трезвомислещите и рационални хора, които

отдавна  са  отказали  да  подлагат  главата  си  на  „гилотината  на

медицината”, превръщаща ги в пациенти и отнемаща им човешкото и

гражданското достойнство, е, че изследванията по посока на откриване на

максимално  ефективно  с  минимум  странични  ефекти  лечение,
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продължават.  Стремежът  и  целта  са да  се  предотвратят  или  забавят

възпалителните процеси в и около ставите.

Днес  и  традиционната,  и  нетрадиционната  медицина,  са

разработили  множество  методи  и  средства  за  лечение.  Фармацията  е

създала голямо количество медикаменти, които се прилагат в процеса на

лечение на болестта на Бехтерев. Всеки за себе си трябва да открие най-

подходящото, най-ефективното лечение. 

Трябва да се  помни и още една простичка истина.  И най-голямата

глупост  или  безумие,  ако  е  в  състояние  да  активира  защитните,

съпротивителните  или  самолечебните  сили  на  организма  и  в

резултат на това заболяването забави значително своето развитие

(фантастично,  но  все  пак)  или  дори  спре  по-нататъшното  му

развитие, е  полезно, но само и единствено за дадения индивид. И в

тази връзка ще цитирам едно изключително рационално изказване от

руски сайт, посветен на болестта на Бехтерев:

„…  единичния  случай  нищо  не  доказва.  Такива  отделни  случаи,

когато диагнозата на неизличимо заболяване, впоследствие се „разтваря”

(понякога  на  фона  на  традиционното  лечение,  понякога  на  фона  на

някакви нетрадиционни методи, а понякога и без каквото и да е лечение),

са известни на медицината… дори и да се приемат всички разкази на

доверие (има се предвид за излекуване от болестта на Бехтерев – б.м.-

Б.И.),  то  нищо общо в  методите  на  лечение  не  се  проследява  и  всеки

имащ мозък човек ще направи само един единствен извод – това няма

нищо общо с методите за лечение, това просто понякога се случва, засега

по неизвестна причина”.
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За  42  години  не  съм  срещал  човек,  който  да  се  е  излекувал от

болестта  на  Бехтерев.  Но  срещнах  и  познавам  много  хора,  които

използвайки  различни  методи  за  лечение,  успяваха  да  постигнат

продължителна  ремисия  на  своето  заболяване.  Едновременно  с  това

познавах и хора, които опитваха всичко и въпреки усилията си, болестта

ги  „събаряше”  без  никакви  етапи  или  дори  най-кратки  периоди  на

ремисия.

По материали от: http://www.artritu.net.ru

РАБОТОСПОСОБНОСТ ПРИ ХОРА С БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ

2,7  пъти  е  по-голяма  вероятността  от  отсъствие  от  работа  при  хора  с
болест  на  Бехтерев,  които  са  професионално  активни  и  при  които
заболяването  е  в  най-силна  фаза  на  активност.  При  тези  хора
вероятността от занижена продуктивност е 7,4 пъти по-висока.

На полския сайт „Rynek Zdrowia.pl – Reumatologia“ са публикувани

данни от проспективно, мултицентрово изследване, проведено сред хора

с болест на Бехтерев – изследването е на основата на оценка, извършена от

самите хора с АС, т.нар. patient-reported outcomes, PROSE AS (Резултатите

от изследването са представени от фирма AbbVi; пълните резултати от

изследването  са  били  представени  по  време  на  конгреса  на  EULAR

(Париж, 11-14 юни 2014 r.).

Резултатите показват, че повишената активност на болестта – силни

болки,  високи нива  на скованост  и  трудна подвижност  –  оказва много
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голямо влияние върху описваната от самите хора с болест на Бехтерев

загуба  на  продуктивност,  в  т.ч.  и  отсъствие  от  работа  или  ниско

ефективно присъствие на работното място.

Нивата  на  активност  на  заболяването  са  измервани с  помощта  на

скалата BASDAI. Известно е, че именно тази скала се използва навсякъде

за измерване на активността на заболяването в клиничните изследвания

при  лицата  с  болест  на  Бехтерев.  Всъщност  това  е  самооценка  на

усещаните  затруднения  и  проблеми  от  страна  на  хората.  Използва  се

въпросник, чрез който се (само)измерва засилването на симптомите на

болестта на Бехтерев, такива като: умора, ниво на болката в гръбнака и

останалите стави, локална чувствителност и сутрешна скованост.

В  изследването  PROSE  AS  са  обхванати  555  възрастни  лица  от

Великобритания, Холандия, Канада и САЩ. Изследването е проведено на

основата  на  анкета,  като  хората  с  болест  на  Бехтерев  са  подали

информация  за  своите  демографски  данни,  данни  за  болестта  и

придружаващите я заболявания, заетостта си, нивата на продуктивност

на  работното  място  (въпросникът  се  отнася  до  занижената

продуктивност:  Work  Productivity  and  Activity  Impairment  [WPaI],

въпросник за ограниченията в  работата:  Work Limitations Questionnaire

[WLQ-25],  скала  за  ограниченията  в  работата:  Workplace  Activity

Limitation  Scale  [WALS]),  както  и  показател  за  активността  на

заболяването (BASDAI).

67,7%  (n=376)  от  респондентите  са  работили  в  момента  на

изследването. Средно те са с болест на Бехтерев между 11 и 14 години, а

средното равнище на показателя BASDAI при тях е бил 4.15. Това ниво на
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показателя,  според  авторите  на  изследването,  означава  ниско  ниво  на

контрол на заболяването, т.е. то е било в активна фаза.

Както  вече  споменах,  изследването  PROSE  AS  е  проспективно,

мултицентрово проучване на хора с болест на Бехтерев и има за цел да

определи връзката между степента на активност на заболяването, както е

определено  от  самите  хора  с  болест  на  Бехтерев  и  нивото  на

производителност на работното място. За да се установи връзката между

показателя  BASDAI  и  резултатите  за  продуктивността

(работоспособността) на хората с болест на Бехтерев в началния момент,

са  направени  анализи,  чиято  цел  е  била  да  се  вземат  предвид

потенциалните фактори, които биха могли да повлияят негативно върху

резултатите от изследването. Приложен е методът на многовариантния

логистичен  регресионен  анализ  с  корекция  на  резултатите  съобразно

проявата на различни фактори, влияещи негативно върху тях с цел да се

изследва връзката между стойността на показателя BASDAI: ниска (<4),

средна  (>=4  до  <6)  и  висока  (>=6)  и  идващите  от  хората  с  болест  на

Бехтерев данни за тяхната работоспособност.

Средната възраст на респондентите е била 46.7 години. 71% са мъже,

а 29% жени, т.е. съотношение 1:2.4, което отразява съвременната ситуация

в съотношението мъже-жени с болест на Бехтерев. 93% от респондентите

са  били  от  бялата  раса.  Сред  професионално  активните  респонденти

54,8%  (n=206)  са  имали  ниска  стойност  на  показателя  BASDAI,  25,0%

(n=94) средна и 20,2% (n=76) висока. Сред неработещите хора с болест на

Бехтерев (n=177) тези стойности са съответно: 34,5% (n=61) ниско ниво на

BASDAI, 29,4% (n=52) средно и 36,2% (n=64) високо.
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Резултатите от изследването  потвърждават установената  и в  други

изследвания тенденция, че хората с високи нива на показателя BASDAI –

т.е. с висока активност на заболяването, са заплашени в по-голяма степен

от  безработица  (2,64  пъти),  но  тази  връзка  с  течение  на  времето  се

превръща в незначима – едно твърдение, което според мен е съмнително.

Важна  роля  тук  има  „агресивността“  на  заболяването  във  времето  и

нивата  на  функционални дефицити,  които  се  появяват  в  контекста  на

образованието  и  професионалната  квалификация.  Резултатите  от

изследването показват, че хората с болест на Бехтерев с високо ниво на

показателя BASDAI са изложени на 2,7 пъти по-висок риск от отсъствие

от работа, като при тях има и 7,44 пъти по-висок риск от безпродуктивно

присъствие в работата в сравнение с хората с болест на Бехтерев с ниски

нива  на  показателя  BASDAI.  Тези  резултати  кореспондират  с  други

измервания на работоспособността (WLQ-25 i WALS).

***

Поне от публикуваната информация за проведеното изследване не е

ясно по какви критерии и как точно са били подбрани хората с болест на

Бехтерев,  взели  участие  него.  Това  поставя  под  известно  съмнение

представителността  на  изследването  ако  говорим за цялата  съвкупност

хора  с  болест  на  Бехтерев  в  споменатите  страни,  където  е  проведено

изследването. 

Струва ми се, че най-важния резултат е свързан със следното. При

обостряне на възпалителния процес, т.е. на болестта на Бехтерев, рискът

да се отсъства от работа, е между 2,5-3 пъти по-висок в сравнение с хора с

болестта  на  Бехтерев,  при  които  болестта  е  в  ремисия  или  е  с  ниска
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степен на активност. Между 7-7,5 пъти е по-висок риска от непродуктивно

присъствие на работното място при хората с високи нива на показателя

BASDAI в  сравнение с  тези,  при които този показател е с  ниски нива.

Подобна  зависимост  означава,  че  обострянето  на  заболяването  и

неадекватното  или  неефективно  лечение  сериозно  застрашава

професионалния статус на хората с болест на Бехтерев, повишава риска

от  безработица  и  оттук  се  повишава  риска  от  навлизане  в  процес  на

обедняване –  не само за човека с  болест на Бехтерев,  но и за неговото

семейство.  Особено  като  се  вземат  предвид  необходимите  финансови

разходи за медицинска рехабилитация и медикаментозно лечение. 

Тази ситуация неминуемо се отразява негативно – в различна степен

при отделните хора – върху социалните контакти на хората с болест на

Бехтерев,  включително  може  да  предизвика  сътресения  в  семейния

живот. 

Неадекватното и/или неефективното лечение на болестта на Бехтерев

води и до сериозни загуби за обществото като цяло.

Много  е  вероятно  тази  тенденция  да  е  валидна  и  за  други

ревматични заболявания, като ревматоиден артрит, артрози и др. Не е

ясно, как и в каква степен видимостта на уврежданията влияе върху тази

тенденция.  Във  всички  случаи  обаче  е  ясно  едно:  активизирането  на

ревматичното заболяване води след себе си значими негативни социални

последици за човека с такова заболяване и за неговото семейство.
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Източник:  Po  Kongresie  EULAR:  produktywność  pacjentów  z  ZZSK.
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Reumatologia/Po-Kongresie-EULAR-
produktywnosc-pacjentow-z-ZZSK,143292,1011,0.html

НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН, ЧЕ „Болестта на Бехтерев води до социална

изолация”.

На 3 май 2012 година на сайта pils.bg е публикуван материал под

наслов: „Болестта на Бехтерев води до социална изолация”22.

Изцяло  не  мога  да  се  съглася  нито  с  изведеното  заглавие,  нито  с

категоричността  на  някои твърдения  и  изводи в  публикацията.  Ще  се

опитам да обясня за какво става въпрос.

Заглавието на материала – „Болестта на Бехтерев води до социална

изолация”, звучи като присъда. Нещо повече, подобно заглавие – поне за

мен  –  представлява  етикет,  стигма  за  хората  с  болестта  на  Бехтерев.

Категоричността  в  заглавието  означава,  че  наличието  на  болест  на

Бехтерев задължително – няма никакви условности или уговорки – води

до социална изолация, следователно хората с тази болест са обречени на

социална  изолация  (стигма,  етикет).  Процесът  на  етикетиране  и/или

стигматизация е процес на затвърждаване на предразсъдъци, негативни

стереотипи  и  негативни  социални  представи  за  хората  с  болестта  на

Бехтерев.  Подобни  социално-психологически  нагласи  са  чудесна

22 (http://www.puls.bg/health/news/news_10150.html)
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„хранителна среда” за пораждане, поддържане и развитие на процеса на

дискриминация.

От 41 години съм с това заболяване. И само в продължение на около

година  съм  се  чувствал  до  известна  степен изолиран  поради  много

силните болки в тазобедрената става. През останалото време съм водил

нормален,  присъщ  на  всеки  човек  живот  –  училище  и  следване  в

Университета, работа, създаване на семейство, отглеждане на деца, научна

кариера… Познавах и познавам десетки, може би стотици хора с болест

на  Бехтерев.  Много  рядко  съм  срещал  наистина  социално  изолирани

„бехтеревци”.  И  обикновено  това  са  хора  от  по-затънтени  села,  хора,

„робуващи” на социокултурни предразсъдъци, лица с по-слаба психика

и най-вече в по-напреднала възраст и развитие на болестта. Мнозинството

от хората с болест на Бехтерев бяха и са чудесни специалисти и експерти

със средно специално и висше образование, а някои от тях уважавани и

известни в страната и чужбина учени.

Апропо,  давам  си  ясна  сметка,  че  подобни  разсъждения  не  са

научно-обосновано  доказателство,  нито  имат  претенцията  за

представителност.  Те  са  продукт  на  дългогодишни  автоетнографски

наблюдения и изследвания сред хората с Бехтерев, един от които съм и аз.

Освен  това,  категоричността  на  заглавието  на  публикацията  е

обвързано само и единствено с болестта на Бехтерев и няма и намек, че

социалната  изолация  не  е  продукт  толкова  и  единствено  на  самата

болест, на уврежданията и функционалните дефицити, които поражда,

колкото  на  социалната  среда,  на  обществото  и  на  многобройните  и

трудно преодолими социални бариери, които то е създало пред хората с
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болест на Бехтерев. И не само пред тях. Това ме навежда на мисълта, че

тази публикация е  поредния опит за  медикализация  [1] на живота на

хората с увреждания. А медикализацията, както е добре известно, води не

само  до  дискриминация,  но  и  до  пораждане  и  задълбочаване  на

социалните неравенства в здравеопазването.

***

В разглеждания тук  материал се твърди:  „Заболяването засяга по-

често мъжете – 2/3 от тях имат затруднения в работата, 1/3 имат социални

проблеми и над 2/3 – нарушения в сексуалната активност”.

Това  са  твърдения  тип  „на  ангро”  ако  използвам  ежедневния

разговорен език на улицата (жаргон), сиреч говорене на едро, изхвърляне,

без познаване на детайлите. Няма как да не задам следните въпроси: На

какви  български  и  чуждестранни  емпирични  социологически  –

достоверни  и  представителни  за  съвкупността  „болни  от  болестта  на

Бехтерев”  –  изследвания  се  основават  подобни  твърдения?  (1/3,  2/3  от

колко?  1/3  от  1000  изследвани  лица  при  национално  представително

социологическо  изследване,  е  едно,  а  от  27  (например)  прегледани

пациенти с това заболяване – съвсем друго).

Именно социологически, а не медико-клинични, защото става дума

за  социални  проблеми.  Поне  на  мен  не  са  ми  известни  такива

изследвания. И тук отново се сблъскваме с медикализация: тръгва се –

вероятно  –  от  клинични  наблюдения  и  резултатите  от  тях  се  налагат

върху социални проблеми.
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Кои  2/3  от  мъжете  с  болест  на  Бехтерев  имат  „затруднения  в

работата”?  Младите  или възрастните?  Образованите  или лицата  с  по-

ниско образование? Живеещите в столицата, или в областните градове,

или в селата? И какви са тези затруднения по своята същност? Доколко са

пряк  резултат  от  актуалните  функционални  дефицити  на  конкретния

човек и доколко са последица от социалните бариери в обществото?

Ето ви ярък пример за говорене „на ангро”, граничещо с логорея:

„1/3  имат  социални  проблеми”.  Няма  човек,  който  в  един  или  друг

период  от  живота  си,  трайно  или  кратковременно,  да  не  е  имал

„социални проблеми”. Тогава защо се прави такова пряко обвързване –

болест на Бехтерев = на социални проблеми? Освен чисто медикалисткия

си  характер,  това  твърдение  е  невярно,  неистинно.  Да  не  говорим,  че

терминът „социални проблеми” е много разтеглив и с твърде широки

граници и тук въобще не е изяснен. Но така поднесен текста,  означава

едно  –  1/3  от  мъжете  с  болест  на  Бехтерев  имат  всички  (друго  не  се

разбира и не е казано) социални проблеми.

Накрая на този текст се открива твърдение, което е доста спорно – за

мен категорично невярно, а и откровено обидно. Да се твърди, че 2/3 от

мъжете с болест на Бехтерев имат „нарушения в сексуалната активност” е

странно. Първо не е изяснено, какви са проблемите: зативхаща сексуална

активност, смущения (временни или по-трайни) в сексуалната активност,

сексуална  хиперактивност.  Второ,  кои  мъже  попадат  в  тази  група?

Спирам дотук, защото се изкушавам да дам един доста еротичен съвет на

жените, които са взели участие в написването на материала.

***
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„Черешката на сладоледа” са следните редове: „При засегнатите от

заболяването по-често се забелязват реактивна депресия и фрустрация,

съчетани  с  нарушена  оценка  за  собствената  личност  и  социално

вграждане”. И още: „Голяма част от тях коментират, че подбират местата,

които  посещават,  в  зависимост  от  толерантността,  която  срещат.

Състоянието често  е  причина за  напрежение и в  семейството.  Поради

фрустрацията си,  страдащите от болестта често се  разгневяват  на най-

близките  си.  Всички  тези  особености  свидетелствуват  за  значителния

отпечатък, който болестта дава върху стила и качеството на живот”….

Единственото,  с което съм съгласен, е че при хората с болестта на

Бехтерев  е възможно да се развие депресия. Дали е реактивна, активна

или пасивна – не зная. Но тук също е необходимо пояснение. Депресия се

развива  в  резултат  на  силните  и  продължителни  хронични  болки.

Обикновено  депресията  се  проявява  (вероятно)  по-често  при  жените,

отколкото при мъжете. И за това има обяснение, свързано (вероятно) с

особеностите  на  културните  аспекти  на  джендър  проблематиката  и

представите в масовото съзнание за двата пола. Освен това, хроничната

физическа  болка  е  изключителен  феномен,  чиято  философска,

социологическа,  медицинско-антропологическа  и  социокултурна

същност е изключително богата и разностранна и едва ли е позната на

лекари,  които не могат  да  излязат  извън –  макар и доста  широките –

биомедицинските граници на феномена. И за да бъда още по-ясен ще се

позова на Дейвид Морис:

„Болката  със  сигурност  е  резултат  от  биохимичен  процес.  Но

нервните  пътища  и  телесните  рефлекси  не  разказват  цялата  история.
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Болката е също така субективен опит, може би архетип на субективност,

чувствана  само  в  самотата  на  нашите  индивидуални  умове.  Като

допълнение това винаги е наситено с видим или невидим отпечатък на

конкретни култури. Ние се учим как да усещаме болката и се учим какво

означава това … Какво е значението, което се придава на болката – най-

малко  извън  лабораторията  –  това  може  да  са  лични  и  социални

значения,  с  които  ние  и  заобикалящата  ни  култура  й  приписваме.”

(Morris 1991, с. 14-15)

„По-често се забелязва…“ – по-често в сравнение с кой, кои, кого?

Да  се  говори,  че  при  хората  с  болест  на  Бехтерев  се  наблюдава

фрустрация, поне според мен е невярно, особено ако информацията се

поднася по начина, използван в разглежданата тук публикация. Тук няма

да питам отново на какви изследвания се основават подобни твърдения.

Твърдения от рода на „Голяма част от тях…” са – най-меко казано –

несериозни.  Първо,  какъв  е  броя  на  хората,  попадащи  в  съвкупността

„тях”? Второ, какъв е относителния дял на термина „голяма част”? Трето,

в какъв социален и изследователски контекст се оценява една цифра като

голяма  или  малка?  Подборът  на  местата,  които  посещават  хората  с

болестта на Бехтерев със сигурност не е резултат само и единствено от

„толерантността,  която  срещат”.  Изборът  в  случая  се  диктува  от

множество  фактори  –  личностни  и  социални.  „Абсолютизирането”  на

един фактор в  медицински контекст е  отново проява на медикалистко

мислене.
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Такова  е  и  твърдението,  че  „Състоянието  често  е  причина  за

напрежение и в  семейството”.  Отново говорене на ангро.  Колко често?

При кои субгрупи хора с болестта на Бехтерев? Дали това е единствената

причина? За какви семейни проблеми става дума?

Ще  се  съглася  с  едно  твърдение  в  публикацията,  че  болестта  на

Бехтерев  поставя  значителен  отпечатък,  „върху  стила  и  качеството  на

живот” на хората с това заболяване. Но ще направя следната уговорка.

Този отпечатък е  свързан както с  видимите изменения и затруднения,

пораждани от болестта,  така и (предимно) с  реакцията на обществото

спрямо тях,  със  смислите и значението,  което социалното обкръжение

придава на тези изменения и затруднения.

***

В  заключение  ще  цитирам  една  мисъл  на  един  от  най-големите

критици на съвременната медицина – Айвън Илич: „На трето равнище

т.нар. професионалисти в областта на здравеопазването имат по-дълбок

здраве-отричащ  ефект,  доколкото  отричат  потенциала  на  хората  с

техните собствени човешки слабости да живеят със своята уязвимост и със

своята уникалност, да вървят по своя собствен път. Културната ятрогенеза

е  страничен  ефект  от  медикализацията  на  обществото  и  се  състои  в

парализата на здравословния отговор на страданието, болката и смъртта”
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[1] Медикализацията  представлява  процес  и  посока,  по  която
медицината  се  разпростира  към  нови  сфери,  които  не  са  били
предварително  определени  така,  че  да  бъдат  част  от  сферата  на
медицината.  Медицината,  според  Ъ.  Зола,  се  е  превърнала  в  главния
институт за социален контрол и е заменила традиционните институции
на  управление  –  религията  и  закона.  (Zola  1972).  Виж  по-подробно
приложението.

Приложение.

В. Р. Шухатович. Медикализация23. 

Медикализацията  е  процес,  в  хода  на  който  се  извършва
разпространение на влиянието на медицината върху все нови сфери от
живота,  за  които  медицината  не  е  компетентна  да  дава  решения.
Медикализацията  се  характеризира  и  с  това,  че  в  масовото  съзнание
прониква  медицинския  език  и  стил  на  мислене,  на  медицинските
концепции и представи за причините, формите на протичане и лечение

23 http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/m/medikalizatsija.html
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на  болестите,  с  нарастване  на  зависимостта  на  ежедневния  живот  и
дейността  на  хората  от  медицината,  с  утвърждаване  на  медицинските
„етикети” за  някои човешки свойства  или типове поведение (инвалид,
наркоман, алкохолик, пациент, болен и т.н.), които могат да съдействат за
социалното  им  изключване  от  процеса  на  нормалното  социално
взаимодействие.  Производството  и  използването  на  медицински
„етикети”  в  социалната  практика  може  да  има  и  стратификационен
характер поради възможността за приписване и присвояване на статус и
определяне на принадлежност към група, имаща социални привилегии
или социални ограничения (чак  до изолация) –  групи на  диспансерен
отчет,  инвалиди и др.  Терминът „медикализация” се  използва от тези
критици  на  съвременната  медицина,  които  обръщат  внимание на
засилването  на  социалната  власт  в  съвременното  общество  на
представителите  на  медицинските  професии,  главно  чрез  властта  на
медицинското знание и компетенции. Медикализацията се проявява във
възникването  на  нови  проблеми  в  съвременното  общество,  например
зависимост  от  антибиотици,  амфетамини  и  барбитурати;  етични
проблеми  във  връзка  с  прилагането  на  репродуктивни  технологии,
трансплантации  на  органи,  клониране  и  евтаназия;  в  нарастване  на
ятрогенните рисков (т.е. на тези рискове, които са свързани със заплахата
за  човешкото  здраве  от  вмешателства  на  медицината,  например  в
резултат на небрежност на лекаря; в случаи на прилагане на радикални
методи  за  лечение  и  диагностика  на  заболявания  или  негативни
странични ефекти при използване на медицински препарати.

КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА
ХОРА С БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ. КАК ДА ЖИВЕЕМ

САМОСТОЯТЕЛНО, БЕЗ ДА ЗАВИСИМ ОТ БЛИЗКИТЕ СИ

НЯКОЛКО УВОДНИ ДУМИ

Известно  е,  че  в  процеса  на  рехабилитация  се  разграничават  три

взаимосвързани и  взаимозависими  фази  или етапа  на  рехабилитация:

медицинска,  професионална  и  социална.  Във  всяка  една  от  тях  се

използват различни помощни средства, приспособления, съоръжения и
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медицински изделия за хора с увреждания. Това са такива уреди и/или

механизми, специално изработени за целите на рехабилитацията, които

„благодарение на своите потребителски функции трябва да възвърнат на

човека  в  максимално  възможната  степен  неговите  възможности  за

самообслужване и самостоятелен живот и работа” (Jakubowski,  Serafin,

Szcaepankowski 1994: 16; Majewski 1995). 

Съществуват  множество  класификации  на  и  стандарти  за

помощните средства,  които са различни модификации на европейския

стандарт EN ISO 9999. Например в Полша от 2002 година се прилага PN-

EN  ISO  9999:2002  –  Помощни  средства  за  хора  с  увреждания  –

Класификация24.  Според  този  стандарт  помощните  средства  за  хора  с

увреждания се дефинират като „всеки продукт, устройство, оборудване

или техническа система, използвани от лице с увреждания, произведени

специално  или  масово,  чиято  функция е предотвратяване,  заместване,

намаляване  или неутрализиране  на дисфункциите  и  уврежданията”

(Kurkus-Rozowska, Serafin 2003: 11).

Тук  няма  да  коментирам  ситуацията  с  помощните средства,

приспособления, съоръжения  и  медицински  изделия за  хора  с

увреждания в България. Няма да разглеждам и нормативните документи,

на основата на които се осъществява при необходимост снабдяването с

тези  средства,  нито  качеството  им  и  т.н.  Целта  ми  е  да  предоставя

информация  на  хората  с  болестта  на  Бехтерев  за  необходимите  или

възможните за използване помощни средства, благодарение на които те

ще могат да живеят самостоятелно и да не зависят от своите близки.

24 Norma  PN-EN  ISO  9999:2002  –  Pomoce techniczne  dla  osób  niepełnosprawnych  –
Klasyfikacja
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Преди  това  искам  да  споделя  няколко  прости  правила  или

принципи, от които съм се ръководил през целия си живот, за да открия

какво мога да направя за себе си, за да бъда: 

а) самостоятелен в бита и професията си, 

б) да завися до минимум от близките си по отношение на ежедневни

и битови функции и дейности. И така:

1.  Когато  не  мога  да  извърша  една  дейност,  свързана  с  моето

самообслужване, се замислям дали има начин – чрез някакво средство –

да започна да я извършвам. Щом веднъж си задам този въпрос аз вече

знам, че някой, някъде, преди мен си е задал същия въпрос и средството

най-вероятно е изработено. Следователно остава въпроса: КЪДЕ И КАК

ДА ГО НАМЕРЯ?

2.  Никога  не  правя  компромис  с  качество  и  цена  на  помощното

средство. Евтиното, зле изработеното или неподходящо за мен помощно

средство  може да провокира възпалителен процес в  дадена става и  да

задълбочи функционалните дефицити.

3.  За мен на първо място стои функционалността и здравината на

помощното  средство,  а  не  външната  му  красота.  Съчетаването  им  е

желано, но не на всяка цена.

4.  Искам,  следователно  мога.  Искам  да  бъда  самостоятелен,

следователно мога да бъда и трябва да намеря подходящия за мен начин

за това.

***

Какви  са  помощните средства,  приспособления, съоръжения  и

медицински изделия, които са подходящи за хора с болестта на Бехтерев?
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1. При ограничен на обем на движение в раменните стави

1.1) Гребен и четка с удължена дръжка

(LONG-HANDLED COMBS AND BRUSH сн. 1 и сн. 2)

При ограничени движения в раменните стави често използването на

обикновени гребени и четки за коса от мъже и жени е силно затруднено,

а  понякога  дори  невъзможно.  Това  означава,  че  човек  с  болестта  на

Бехтерев  при засегнати  раменни  стави  може  да  бъде  зависим  от  друг

човек при сресване. Факт, който не само е неприятен, но може да бъде

доста отегчителен за околните. 

Затова  са  създадени гребен и  четка с  удължени дръжки,  които  са

предназначени за  всеки, с  ограничен обхват  и  обем  на  движение  на

раменните  стави.  Това  са  ергономично  оформени помощни  средства,

които позволяват да се достигне до всяка част и/или точка на главата, без

да е необходимо човек да подлага на ненужно напрежение ръката и/или

рамото си и да изпитва болки. Дръжката е изработена от материал, който

не  се  хлъзга  и  е  лесен  за  използване.  Посоченият  на  сн.1а  гребен  е  с

дължина 15", а четката от сн 1б е с дължина 14".

     

Сн. 1.а и 1.б Гебен и четка с удължена дръжка.
Източник: http://www.lifewithease.com/comb.html
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При финансова невъзможност да се закупи такъв гребен или четка,

те лесно могат да се изработят при домашни условия по начин, близък до

този, показан на сн. 2б.

     

Сн. 2.а и 2.б. Източник: за сн. 2а http://www.abledata.com/abledata.cfm?
pageid=19327&top=12308&ksectionid=19327&productid=79138&trail=0&discontinue

d=0; за сн, 2.б http://www.abledata.com/abledata.cfm?
pageid=19327&top=12308&ksectionid=19327&productid=77721&trail=0&discontinue

d=0

1.2.) Ролка с удължена дръжка за къпане (Roll-A-Lotion)

Представеният тук уред (сн. 3) позволява лесно, бързо и ефективно

измиване на гърба и долните крайници с шампоан или гел за тяло, без да

се налага човек да се гърчи и усуква. Уредът дава възможност дори да се

прави лек масаж на гърба, а материалът на дръжка не позволява тя да се

хлъзга  по  време  на  миене.  Дължината  на  дръжката  е  17",  но  при

необходимост може да се направи приспособление за удължаването й. 

При невъзможност да се осигури този или подобен уред, той също

може сравнително лесно да се изработи в домашни условия.

2. При ограничен обем на движение на гръбначния стълб и

тазобедрените стави
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Обикновено при болестта на Бехтерев проблемите с тазобедрените стави

настъпват след като вече има известни ограничения в подвижността на

гръбначния  стълб.  Първият  проблем,  с  който  се  сблъскват  хора,  с

ограничена подвижност в тези две важни области на опорно-двигателния

апарат, е невъзможността или големите затруднения да вдигнат някакъв

малък предмет, който са изпуснали – ключ, монета, банкнота и др. Тук на

помощ идва щипката за хващане на предмети от разстояние.

Сн. 3. Ролка с удължена дръжка за къпане (Roll-A-Lotion)
Източник: http://www.lifewithease.com/lotion_applicator.html

2.1. Уред (щипка) за хващане на предмети от разстояние (Easy Grasp

Reacher)

Съществуват  различни  дизайни  и  модификации  на  този  уред.

Единственото му неудобство, е че е много дълъг и по-трудно преносим.

Има два начина да се преодолее този проблем. Първият е като се закупи

щипката с „чупеща” се основна ос (сн. 4 дясно). Вторият е като се закупят

поне две щипки за дома – по една за всяка стая, в която се прекарва най-

много време, и една за служебния офис (местоработата).
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Всеки трябва да избере най-подходящия за себе си вид щипка и да

прецени колко броя щипки са му необходими. 

С тези щипки могат не само да се вдигат предмети от пода, но и да се

свалят по-малки предмети от по-високи места. Нещо повече, с тях могат

да  се  изваждат  попаднали  (изпуснати)  дребни  предмети  в  тесни

пространства между стени и мебели.

Щипките  не  са  много  скъпи,  а  същевременно  са  по-трудни  за

изработка  при домашни условия,  затова  не препоръчвам да се  правят

опити за домашно производство.

Уредът е еднакво подходящ и за мъже, и за жени.

     

Сн. 4. Щипка за хващане на предмети от разстояние. (Easy Grasp Reacher)
Източник: за снимката в ляво: http://www.lifewithease.com/easy_grasp.html   // за

снимката в дясно: http://www.lifewithease.com/fldgrip.html

2.2. Обувалка за чорапи

(BREVETTI SOCK AND STOCKING AID // Sock & Stocking Aid)
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Сн. 5. Обувалка за чорапи(1- вид)      Сн. 6 Обувалка за чорапи (2-и вид)
Източник: за снимката в ляво http://www.lifewithease.com/sockaid.html   // за

снимката в дясно
http://www.forrmobility.co.uk/Products/DailyLivingAids/ComfortDressing.html

Показаните модели (снимки 5 и 6) обувалки за чорапи позволяват

човек сам да обува чорапите си.  Тук е важно да се отбележат няколко

неща.

Показаните на снимка 5 (ляво) и снимка 6 (дясно) обувалки за чорапи

–  поне  според  мен,  не  са  толкова  подходящи  за  хора  с  болестта  на

Бехтерев.  Особено  за  тези,  които  имат  сериозни  ограничения  в  целия

гръбначен стълб и в една от двете или в двете тазобедрени стави – т.е.

хора, на които им е трудно да седят и да се обуват. Обувалката е хлъзгава

и трудно се фиксира и при опит за фиксация може да подведе (да се

хлъзне) и човек да падне. 

Най-добри са обувалките, показани на снимка 5 (дясно) и снимка 7

ляво. Това са обувалки от типа „Brevetti”,  които са лесни за използване

при функционални дефицити, характерни за болестта на Бехтерев. 

За съжаление този тип обувалки е сравнително скъп и хората, които

се нуждаят от такова помощно средства трябва да потърсят помощ сред

близки и познати за набирането на средства.
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Обувалката,  която  ползвам  е  от  типа  на  снимка  7  (ляво)  но  с

разделяща се основна ос и е лесна за пренасяне по време на път. Такава

или подобна е и обувалката за чорапи, показана на снимка 5 дясно.

     

Сн. 6. Обувалка за чорапи.
Източник за снимката в ляво: http://www.mobilitysmart.cc/comfort-dressing-c-

585/sock-stocking-aids/plastic-tights-puller-with-tapes.html   // Източник за
снимката в дясно http://www.mobilitysmart.cc/comfort-dressing-c-585/sock-

stocking-aids.html
Както се вижда от снимките, в единия край уредите имат и обувалка

за обувки, която е достатъчно дълга и може да се използва при обуване на

обувки, без да е необходимо да се купува обувалка за обувки с удължена

дръжка.

     

Сн. 7. Обувалка за чорапи – мъжки и дамски.
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Източник за снимката в ляво: http://www.mobilitysmart.cc/comfort-dressing-c-
585/sock-stocking-aids/brevetti-sock-and-stocking-aid.html   // за снимката в дясно:
http://www.mobilitysmart.cc/comfort-dressing-c-585/sock-stocking-aids/dorking-

stocking-donner.html

Изработени са и обувалки за дамски чорапи и чорапогащници. По

разбираеми причини не мога да се произнеса за тях. Дамите, ако имат

потребност от такъв вид обувалка,  трябва да потърсят в интернет и да

преценят, какво да си закупят. Тук проблемът е, че в България – поне на

мен  не  ми е  известно  –  не  се  знае  дали има фирма или човек,  които

притежават  такъв  вид  обувалка  и  които  могат  да  предоставят

необходимата информация.

3. При проблеми с мобилността

Често  при  възникване  на  различни  проблеми  с  мобилността  –

изпитване на хронична физическа болка в тазобедрените стави, анкилоза

на едната или двете тазобедрени стави и др., се налага използването на

помощни средства, които улесняват придвижването в дома и извън него.

Това става с помощта на бастуни, канадки, понякога с патерици и др.

Независимо,  какъв  точно  уред  ще  изберете  е  важно  да  се  знае

следното:

 Помощното  средство  трябва  да  има  подходяща,  съобразена  с

потребностите  и  възможностите  на  потребителя,  височина,  за  да  не

уморява мускулите на ръката и да не провокира – ако е прекалено ниско

или  високо  –  увреждане  или  задълбочаване  на  вече  съществуващо

увреждане в раменните стави;
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 Бастунът трябва да има удобна дръжка – удобна за потребителя форма на

захват.  Най-неудобни  и  непрепоръчителни  са  бастуните  с  дъговидна

форма на дръжката;

 Гумичките,  които  се  поставят  в  края  на  този  род  помощни  средства

трябва  да  са  качествени –  такива  са  най-често гумички,  произведени в

Германия,  Белгия,  Чехия  и  Полша.  Българските  гумички  рядко  са

качествени и имат множество дефекти: бързо се изтриват (износват), най-

често нямат вградена пластина, понякога дори цапат, а петната е трудно

да  бъдат  отстранени.  При  най-малкото  изтриване  (заглаждане)  на

грайфера стават хлъзгави и могат да подведат човек и той да падне;

 Ако се закупи качествена гумичка за  бастун,  канадки или патерици,  в

която по една или друга причина липсва вградена пластина, се поставя

монета от 1  или 2  стотинки (зависи от размера на отвора)  и тогава се

поставя края на бастуна. Това позволява гумата да няма пряк достъп с

тръбата на бастуна, за да не може тя да я среже сравнително бързо при

непрекъснатия натиск;

 Не се препоръчва купуване на гумички по интернет, защото има голяма

опасност да се закупи гумичка с неподходящ размер.

3.1. Бастуни

Показаните на сн. 8. бастуни са само част от многообразните форми, 

които могат да се срещнат – както на самия бастун, така и на дръжката.
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Сн.8. Видове бастуни.
Източник: http://www.etvoev.com/Frames/main.php?category=17

Добре е изборът на бастун – поне първия път – да става лично. Най-

добрите и качествени бастуни – и въобще помощни средства за хора с

увреждания, се произвеждат от немската фирма „Meyra”. Те обаче са и

най скъпи. В определени случаи могат да се ползват и 3, 4 или 5 опорни

бастуни, каквито са показани на сн. 9. Обикновено те са подходящи при

по-тежки  увреждания  или  за  по-възрастни  хора.  Трябва  да  се  има

предвид, че те са и малко по-тежки.

  

Сн. 9. 3 и 4 опорни бастуни
Източник: http://inapharma.com/bg/zoo/item/fori-5-gabrovo-2

3.1.1. Гумички (тапи) за бастуни, патерици и канадки
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Сн. 10. Видове гумички (тапи) за бастуни, патерици и канадки
Източник: http://otnaszavas.com/bastuni.html   //

http://www.efexbg.com/products/canes/caps_bg.php

Показаните на сн.10. (ляво) гумички за бастуни, патерици и канадки

представят разнообразието от форми. Изборът на гумичката зависи от

размера на помощното средство, както и от изискванията за качество и

сигурност.

Гумено-силиконовата гумичка (сн. 10. в средата) е предназначена за

по-добро  сцепление  на  помощното  средство  с  повърхността.  Тя  е

снабдена с метална пластина, която удължава срока на ескплоатация.

Гумичката  на  сн.  10.  (дясно)  е  снабдена в  долната  си  част  с  три

метални  шипа,  които  предпазват  от  подхлъзване  върху  сняг  или  лед.

Този тип гумички се придружават от специално капаче, което позволява

да бъде използвана и в закрити помещения.
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3.1.2. Шип за лед за бастуни, патерици и канадки

Шипът за лед (сн. 11) е важно допълнение към бастуна, патериците

и/или канадките. Поставя се лесно и бързо. Използва се през зимата при

поледица и има за цел да предпази ползвателя на помощното средство

от подхлъзвания и падания,  които могат да се предизвикват от самата

гумичка, особено ако грайферът й е поизтрит и износен.

Шипът  за  лед  лесно  се  повдига  нагоре,  когато  се  прецени,  че  не

трябва  да  бъде  използван.  Внимание:  винаги  повдигайте  шипа  за  лед

нагоре  когато  влизате  в  магазин,  поликлиника  или  друга  публична

сграда,  в  която  подът  е  от  мозайка,  мрамор  или  друга  хлъзгава

повърхност.

         

Сн. 11. Шип за лед
Източник: https://www.google.bg/webhp?

tab=ww&ei=nLYUVJKEOKj8ygPd3oKgDQ&ved=0CAYQ1S4#q=%D1%88%D0%B8%D0%BF+
%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD+
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83+%D0%BB%D0%B5%D0%B4 

3.2. Патерици
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Сн. 12. Алуминиеви подмишечни патерици
Източник: http://paragongr.com/bg/89-paterici-kanadki-   //

http://www.medikomservice.com/products3.html

Патериците се използват най-често по лекарско предписание или по

препоръка  на  рехабилитатор  (кинезитерапевт).  Винаги  е  необходимо

човекът, ползващ патерици да получи указания от рехабилитатора как да

ги използва,  за да не увреди определени нерви под мишниците.  Те са

особено  подходящи  за  хора  с  болестта  на  Бехтерев  по  време  на

първоначалния период на възстановяване след поставяне на изкуствена

става (ендопротезиране).

3.3. Подлакътни патерици – тип канадки

Подобно на бастуните и патериците, т.нар. канадки също се срещат в

най-различни  форми,  модели  и  цветови  гами  (сн.13).  Обикновено

специалистите  препоръчват  ползването  на  канадки,  а  не  на  патерици,

освен в случаите, когато няма изрично лекарско предписание за известен

период от време да се ползват патерици.

Канадките  са  изключително  удобни,  ергономични  и  сигурни

помощни средства. Те трябва да бъдат снабдени с добри гумички (тапи,

накрайници) и шипове за лед, което ги прави още по-сигурни.
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Сн. 13. Видове канадки
Източник: http://www.medikomservice.com/products3.html   //

http://www.medikomservice.com/products3.html

3.4. Приспособления за баня, подходящи за хора с болестта на

Бехтерев

Съществуват най-различни приспособления и идеи за оборудване на

банята. По-долу са представени няколко идеи.

   

Сн. 13 а.                                    Сн. 13 б.
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Сн. 13 в.                                                 Сн. 13 г.
Източник: http://home.arcor.de/onsweitje/deutsch/fotos_Sani_deutsch/index.html

На  сн.  13а  се  вижда  общ  изглед  на  банята.  Тук  интересно  е

решението  на  ръкохватките  около  тоалетната  чиния  (сн.13б  и  сн.13г),

които  дават  възможност  на  хората  с  анкилоза  и/или  болки  в

тазобедрените стави по лесно да сядат и стават от тоалетната. Близостта

на  душа  до  тоалетната  е  предпоставка  за  по-бързо  и  безпроблемно

придвижване и измиване след дефекация,  като тук ръкохватките също

съдействат за безопасността на действията.

Дясната ръкохватка преди използване на тоалетна се спуска надолу,

а след това може да се върне в изходно положение.

Друга  добра  идея  за  обзавеждане  на  банята  на  хора  с  болест  на

Бехтерев  е  представена на  сн.  14.  Макар на нея да  не  се  вижда добре,

около тоалетната чиния също има ръкохватки за лесно сядане и ставане.

Едната  от  тях  е  поставена  така,  че  при  необходимост  да  се  използва,

когато човек е изправен пред мивката.
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Сн. 14. Баня с приспособления за хора с болестта на Бехтерев
Източник: http://home.bingo-ev.de/hs467/bad/badbeispiel1.htm

Отдясно на снимката се вижда стол,  на който може да се седи по

време на къпане. За предпочитане е, ако се поставя подобен стол, да се

слага такъв, който след ставане „автоматично” се прилепя към стената, за

да не пречи.

Много често обаче хората с проблеми и болки в тазобедрените стави

и гръбнака  не  могат  или им е  твърде  неудобно  да  седят  по  време  на

къпане. Те по-скоро се нуждаят от специални ръкохватки, поставени на

подходяща височина и място около душа в банята. Видовете ръкохватки

са показани на снимки 15. Често различните решения за приспособяване

на банята за потребностите на човека с болест на Бехтерев се диктуват от

най-различни  фактори:  брой  членове  на  домакинството  (или

семейството), големина на банята и др. В тези случаи най-подходящо е да

се направят различни комбинации от ръкохватките, показани на снимка

15. Трябва да се има предвид, че качествените ръкохватки са скъпи.
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Сн. 15. Видове ръкохватки за баня
Източник:  http://makoinstal.pl/uchwyty/por%C4%99cze_bia
%C5%82e_malowane_proszkowo/

От  гл.т.  на  икономическата  ефективност  и  възможности,  както  и

съобразно личните потребности и функционални възможности на човека

с  болест  на  Бехтерев,  всеки  трябва  сам  да  прецени  какви  и  колко

ръкохватки са му необходими. Тук има два съществени проблема: 

а) в България по-трудно се намират подобен вид ръкохватки и 

б) навсякъде те са много скъпи. 

Но за сметка на това повишават много сигурността в банята (сн. 16),

особено ако подовите плочки са по-хлъзгави.
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Сн. 16. Ръкохватки за баня
Източник: http://makoinstal.pl/uchwyty/por%C4%99cze_bia

%C5%82e_malowane_proszkowo/2/

На сн. 17 са дадени размерите на горните ръкохватки, така че човек

да  може  да  се  ориентира  и  да  планира  –  при  необходимост  от

използването им – броя, местоположението и вида на ръкохватките.

      

   

Снимка 17. Габарити на ръкохватките
Източник:  http://makoinstal.pl/uchwyty/por%C4%99cze_bia
%C5%82e_malowane_proszkowo/

Важен елемент в процеса на изграждане на удобна баня за хората с

Бехтерев  е  височината на тоалетната.  Особено за  хората  с  анкилоза на
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едната или двете тазобедрени стави. Подходящата височина може да бъде

постигната чрез поставяне на вградена в стената тоалетна чиния, която да

се монтира на удобна за човека с Бехтерев височина.

4. Други удобства

За хората,  чиято работа е свързана с по-продължително седене на

стол,  а същевременно имат проблеми (анкилоза) с  някоя (или с  двете)

тазобедрени стави, се препоръчват столове с „чупещи се” седалки, както е

показано на сн. 18. и сн. 19.

         
Сн. 18. Стол с деляща се седалка за хора с обездвижени тазобедрени стави

Източник: http://www.westaro.de/sites/default/files/SALUS.pdf

Тези  столове  имат  множество  предимства.  Например  подпомагат

правилната циркулация на кръвта и лимфата в долния крайник, като не

позволяват той да се подува (да събира лимфа) при по-продължително

седене.
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Каквито  и  да  са  предимствата  на  тези  столове,  те  имат  огромен,

почти  непреодолим  „недостатък“:  за  българските  възможности  са

изключително скъпи – обикновеннo над 500-600 евра.

Сн. 19. Стол с деляща се седалка за хора с обездвижени тазобедрени стави

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представените тук помощни средства са само една малка част от цялата

гама такива средства, които се произвеждат по света.

Всеки трябва сам да реши за себе си: а) дали се нуждае от някакво помощно

средствo, б) от какво помощно средство се нуждае и в) как да го намери.

Както се казва: „Нуждата е голяма сила, закон променя”.

Не трябва да чакате някой друг да ви подсеща, от какво се нуждаете. 

ЗАПОМНЕТЕ!

НИКОЙ, С НИЩО НЕ Е ВИНОВЕН ЗА ВАШЕТО СЪСТОЯНИЕ!

НИКОЙ С НИЩО НЕ ВИ Е ДЛЪЖЕН!

ПРЕДИ ДА ОЧАКВАТЕ ИЛИ ДА ПОМОЛИТЕ ЗА ПОМОЩ, ТРЯБВА

САМИ  ДА  СЕ  БОРИТЕ  ЗА  СВОЯТА  ФУНКЦИОНАЛНА

НЕЗАВИСИМОСТ!
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Този  наръчник  не  решава  проблеми.  Той  има  за  цел  само да  провокира

мисленето по посока на това

КАК ДА СТАНА САМОСТОЯТЕЛЕН И НЕЗАВИСИМ В СВОЕТО

ЕЖЕДНЕВИЕ?
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	Какво означава или как се дефинира хроничната физическа болка? Международната Асоциация за изследване на болката (International Association for the Study of Pain) я дефинира като „неприятно сетивно и емоционално преживяване, свързано с реални или потенциални увреждания на тъканите или описвано с термините на такива увреждания” (Merskey, Bogduk 1994).
	Разпространение
	Всъщност, знаем ли какви са количествените измерения на хроничната физическа болка? Оценките за разпространението й варират в широки граници според определенията и методологията на съответните изследвания, но при всяко измерване се вижда, че обхвата и въздействието на хронична физическа болка, са значителни. В едно забележително по обхвата си и регистрираните данни изследване на хроничната болка, проведено в началото на хилядолетието в 15 европейски страни и Израел, се установява, че един на всеки пет души (19%) в общата популация на възрастните страда от хронична физическа болка (Breivik at al. 2006).
	Фиг. 1. Разпространение на хроничната физическа болка сред населението на 15 европейски страни и Израел (в %)
	
	Източник: Breivik at al. 2006
	Възраст и пол
	Според същото изследване респондентите са живели до момента на провеждането му средно 5 години с хронична физическа болка, а част от тях са я изпитвали 20 и повече години. Констатирано е и това, че лицата под 40-годишна възраст страдат по-малко от хронична физическа болка, а тези на 41-60 години са по-предразположени към нея. Освен това жените по-често от мъжете страдат от хронична болка.
	Причини
	1.1) Гребен и четка с удължена дръжка
	(LONG-HANDLED COMBS AND BRUSH сн. 1 и сн. 2)
	При ограничени движения в раменните стави често използването на обикновени гребени и четки за коса от мъже и жени е силно затруднено, а понякога дори невъзможно. Това означава, че човек с болестта на Бехтерев при засегнати раменни стави може да бъде зависим от друг човек при сресване. Факт, който не само е неприятен, но може да бъде доста отегчителен за околните.
	Затова са създадени гребен и четка с удължени дръжки, които са предназначени за всеки, с ограничен обхват и обем на движение на раменните стави. Това са ергономично оформени помощни средства, които позволяват да се достигне до всяка част и/или точка на главата, без да е необходимо човек да подлага на ненужно напрежение ръката и/или рамото си и да изпитва болки. Дръжката е изработена от материал, който не се хлъзга и е лесен за използване. Посоченият на сн.1а гребен е с дължина 15", а четката от сн 1б е с дължина 14".

