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ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПОСЛЕДСТВИЯТА НА
КОВИД-19 ИНФЕКЦИЯ
ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО
ЗДРАВЕ
Ситуативните кризи се отнасят до загуби на:
здраве, смърт, бедствия, малтретиране, материални загуби и др. Те имат смисълът на макротравми в живота на индивида. Всяка една непреработена криза се превръща в психотравма.
Наблюдава се абсолютно блокиране на наличните ресурси. Емоциите са със силата на афект
– те са силни, краткотрайни и несъответни на
ситуацията. В тези случай разумът е блокирал,
защото доминира афектът. Човек вече няма достъп до наличните си ресурси. Много чести варианти на преживяване на ситуативните кризи са
агресията и депресията (Бончева, 2013). По време на Ковид-19 инфенкция се наблюдаваше по
целия свят състояние на регресия, фиксиране и
преработване на тревожността, чрез паническо
пазаруване и запасяване.
Думите криза, стрес и травма много често се
бъркат поради липса на разбиране на техните
точни дефиниции и параметри. Определенията
за тези три понятия често се припокриват дори
и в научната литература. Също така отговорът на
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индивида към тези състояния е уникален и се
определя от личността, темперамента, характера, протективните фактори, стратегиите за справяне, адаптативните способности, системата за
подкрепа, броя, интензивността и продължителността на стресорите (Арабаджиев и Томчева, 2021).
Робъртс (2005) описва кризата като остро нарушаване на психологическата хомеостаза, при
което не могат да се използват познатите стратегии за преодоляване, индивидът изпада в
състояние на дисстрес и се нарушава функционирането му. Кризата представлява субективна реакция (отговор) на стресиращо или травматично жизнено събитие или поредица от
ситуации, възприемани от индивида като разстройващи, заплашващи (Ковид-19 пандемия,
изолация, карантина, сатурация, имунизация,
зелен коридор). Това са все думи, които едва
ли има човек по света, който да не разбира към
днешна дата. Това води до нарушаване на стабилността на засегнатия човек и способността
му да се адаптира, използвайки досегашния си
психологичен опит. Всяка една криза се състои
от следните елементи:.
• Опасно или травматично събитие – пандемия
следствие на инфекция от Ковид-19;
• Уязвимо или небалансирано състояние – породено от въздействието на медиите и непрекъснатат несигурност в световен мащаб;
• Преципитиращ фактор – съобщаването за настъпилото заболяване от Ковид-19 и заболяване
на значим индивид;
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Фигура 1. Елементи на кризата

• Активно кризисно състояние – определя се от
начина на преживяване на индивида;
• Разрешаване на кризата (Roberts, 2005), фиг. 1.

ЕТАПИ НА КРИЗАТА
Началото на всяка криза е свързано с отключващо събитие (реално или в област фантазия/
бъдеще). Реалното събитие е свързано с промяна в обичайния ритъм на живот, като надхвърля
наличния потенциал за преодоляване. Винаги е
важен индивидуалният смисъл, който индивидът придава на случващото се, за да се определи като преципитиращ фактор. Има случаи, при
които само вероятността да се случи нещо може
предизвика криза. Без наличието на този преципитиращ момент и субективното преживяване на
индивида не може да се каже, че случващото се
е криза. Тези събития могат да се групират в няколко групи:
• Локализирани в област фантазия/бъдеще
– срив в концепциите за себе си и другите, су-

бективно преживяване на значима загуба, след
която нищо не остава в индивида, отнемане на
психологични защити, които са задействали определено поведение, след което индивидът се
е изправил пред лицето на действителността, за
която не е подготвен и няма наличен нито емоционален нито рационален опит;
• Природни бедствия – събития свързани със заплаха за физическото, психическото или социално равновесие на индивида;
• Нещастни случаи;
• Терористични актове или военни действия;
• Агресия и насилие с нарушаване на субективните граници на индивида – побой, изнасилване
(лично преживени или свидетели на такова събитие, особено ако индивидът го отнесе към себе
си). Понякога наличието на голяма вероятност за
случване на нещо може да доведе до криза;
• Наличие на неизлечимо или смъртоностно заболяване на индивида или на значим друг;
• Социални причини – бедност, уволнение, повишаване с повече отговорност, брак, раждане на
дете, емигриране, грабеж, военна служба, лишаване от свобода и др.
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НИВА НА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИТЕ
Най-общо механизмите за преодоляване на кризата могат да се разделят на два основни вида:
• Адаптивни стратегии: засилване на област
“Контакти” за привличане на социалната подкрепа, търсене на професионална помощ, активация на област “Дейност”, за да се измести фокусът към определени занимания, активация на
област “Фантазия/Бъдеще”, за да се гледа с оптимизъм на случващото се, или през областта на
тялото. Непрекъснатият информационен натиск
към момента отслабва адаптивните стратегии на
индидите.
• Дезадаптивни стратегии: блокиране на област “Контакти” и социална изолация, оттегляне от дейността, катастрофизиране и липса на
надежда и перспектива, регрес в поведението.
Развитие на опозиционно и агресивно поведение, рисков стил на живот. В област “Тяло” се
наблюдава прием на алкохол или други субстанции или преяждане или липса на апетит. Непрекъснатият информационен натиск към момента
засилва дезадаптивните стратегии на индидите.
Всеки един човек има своя генетично обусловен
потенциал, който в последствие е подложен на
моделиране от различни психо-социални фактори, за фунциониране и способност за преодоляване на множество актуални ситуации. Това
изгражда неговото индивидуално ниво на функциониране – хомеостаза. Когато хомеостазата е
разрушена възниква кризата. След приключване
на кризата нивото на функциониране на индивида може да бъде възстановено на различно
равнище: повишено, нормално, редуцирано и
минимално ниво. Това от своя страна определя
последстващата способност за преодоляване на
различни актуални ситуации и кризи (Hill, 1965).
Всяка една криза има потенциал да бъде деструктивна или конструктивна. Може да снижи нашето ниво на функциониране и да минимализира стратегиите ни за справяне, но може да крие
в себе си потенциал за повишаване на функционирането, придаване на нов смисъл и да развие по-устойчиви стратегии за преодоляване на
бъдещи кризи. Тук е моментът да се отбележи,
че своевременната намеса чрез кризисна интер6 ACTA HOMEOPATHICA|10/2021

Фигура 2. Нива на преодоляване на кризата

венция може да допренесе за по-високото ниво
на функциониране след излизане от кризата,
да се аугментира нейния позитивен потенциал,
фиг. 2.
В съвременния свят човек става обект на негативното въздействие на различни интензивни
стресови събития, които застрашават неговото
психично благосъстояние. Практиката показва, че най-тежко приемани и най-интензивни
като дълбинност на преживяването са кризите
след загуба - на здраве и значим/любим човек
(смърт и/или раздяла, развод). Изучаването на
психологичните последствия от преживяване на
силен стрес при загуба (здраве, смърт, раздяла
/ развод) е изключително актуално – веднъж,
поради тежестта и честото срещане на този вид
стресор и втори път, поради неговата способност да дестабилизира психическото функциониране не само на отделния индивид, а и на
семейството като цяло. Всички въвлечени в този
вид кризисно преживяване са изправени пред
предизвикателството да се променят и адаптират към новите условия – необратими по своя
характер (Арабаджиев и Томчева, 2021).

РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Изследването се базира на практиките на авторите (психолог – психотерапевт и психиатър
– психотерапевт), както и на практиките на колеги , с чието съдействие получихме съгласие
от техни клиенти, за включване в изследването.
Изследвани са 60 човека, 28 мъже (46,7%) и 32
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Таблица 1. Разпределение на изследваните лица по пол, възраст и кризисно събитие.

жени (53,3%), във възрастов диапазон 30 – 55
години. От тях на възраст 30 – 45 години – 29
(48,3%), от които 13 (21,6%) мъже и 16 (26,7%)
жени. На възраст 46 – 55 години – 31 (51,7%), от
които 15 мъже (25,0%) и 16 жени (26,7%). Всички изследвани са потърсили специализирана
помощ след преживяна загуба: 20 (33,3%) от изследваните лица (8 мъже и 12 жени) след загуба
на здраве; 18 (30,0%) от изследваните лица след
смърт на значим човек (8 мъже и 10 жени) и 22
(36,7%) от тях след раздяла / развод (12 мъже и
10 жени), таб. 1.
Направеното изследване е опит да се проследят
психологическите последствия и характера на
реакцията при въздействие на тежък стресогенен фактор – загуба, както и степента на влияние
на травматичното събитие, което е пряко свързано или е последствие на Ковид-19. Спецификата на стресогенния фактор, освен в неговото
внезапно възникване, се характеризира още (в
групата изследвани лица) с отсъствие на привични алгоритми за справяне, разбиране на реакцията и съответно приемлива интерпретация и
реакция на случващото се. Основен проблем се
оказа недостатъчното проучване на влиянието
на професионалната социално – психологична
подкрепа и личностната зрялост на изследваните лица, както и тяхното комплексно значение
за понижаване на негативните психологичните
последици. Психологическата характеристика
на стресора „Загуба“ изисква уточняване с оглед
на съвременните тенденции, свързани с избора
на точни методи за изследване на характера на
преживяването.

Методика на изследването:
1) Кратък въпросник за симптоми - Дерогатис
SCL - 90 - R (Derogatis Symptom Check List - 90
- Revised), (L. R. Derogatis, 1977, 1994). Надеждност на изследването (Алфа на Кронбах) - 0,86.
SCL - 90 - R е самооценъчен, симптоматичен въпросник, чието начало идва след факторен анализ на симптоматичния въпросник на Хопкинс Hopkins Symptom Checklist (HSCL), (L. R. Derogatis
et al, 1974). В резултат на който са изведени 5
значими фактора (L. R. Derogatis et al, 1971) - соматизация, натрапливости, интерперсонална
сензитивност, депресия и тревожност (в първоначалния му вариант), в последствие (след ревизия) са добавени още 4 (L. R. Derogatis et al,
1976). В настоящия момент SCL - 90 - R съдържа
9 скали, с помощта на които се оценяват някои
психични разстройства, проучва се психичното
състояние, преживяванията и терапевтичната
динамика на пациенти със соматоформни разстройства, хранителни и други разстройства.
Следва да се отбележи, че въпросникът съдържа
два показателя, отразяващи тежестта на симптомите (GSI - Общ симптоматичен индекс) и наличието на симптоматичен дистрес (PSDI - Симптоматичен индекс на положителен дистрес).
Описание на диагностичните скали:
• Соматизация (Somatization - SOM) – скалата
отразява дистрес в област Тяло.
Това включва сърдечно – съдови, стомашно –
чревни оплаквания, както и такива свързани с
дихателната и други системи.
• Натрапливи (обсесивно - компулсивни) проACTA HOMEOPATHICA|10/2021 7
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яви (Obsessive - Compulsive - ОС) - симптоми,
които до голяма степен са идентични със стандартния клиничен синдром със същото име и
включват: мисли, импулси и действия, възприемани като постоянна и непреодолима сила, но
чужда на “Аз-а“ или нежелана.
• Несигурност при социален контакт
(Interpersonal Sensitivity - INT) – В тази скала са
включени преживявания, идващи от ниска себеоценка, усещане за лична неадекватност и малоценност, особено когато човек се сравнява с
другите.
• Депресия (Depression - DEP) – Симптомите в
тази скала отразяват широк спектър от прояви
на клиничната депресия - липса на интерес към
живота, липса на мотивация и загуба на жизнена енергия, чувство на безнадеждност, мисли за
самоубийство и други когнитивни и соматични
корелати на депресията.
• Тревожност (Anxiety - ANX) – Тази скала включва редица симптоми и признаци, които са клинично свързани с високи нива на явна тревожност. Основният симптом е свободно плаващата
тревожност.
• Агресивност и враждебност (Aggressivness
AGG / Hostility - HOS) – Враждебността включва
мисли, чувства или действия, които са проява на
негативно афективно състояние - злоба, ненавист, омраза, нападателност. Агресивните нагласи са от негодувание, раздразнителност до яд и
гняв.
• Фобиен страх/Фобийна тревожност (Phobic
Anxiety - PHOB) – Определя се като продължителна реакция на страх към определени хора,
места, предмети или ситуации, която се характеризира като ирационална и неадекватна, по
отношение на стимула, реакция и води до избягващо поведение.
• Параноидно мислене (Paranoid Ideation - PAR)
– Параноидното поведение във въпросника е
представено като вид разстройство на мисленето. Неговите основни характеристики са: мисловни проекции, враждебност, подозрение,
взривчатост, страх от загуба на свобода и независимост, илюзии, които се считат за основните
признаци на това разстройство и въпросите са
фокусирани върху тези признаци.
• Психотичност (Psychoticism - PSY) – В тази скала
са включени въпроси, които показват избягващ,
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изолиран, шизоиден начин на живот, симптоми
на шизофрения, като визуални и/или слухови
халюцинации. Скалата Психотизъм е континуум
от лека междуличностна изолация до явни признаци на психоза.
Допълнителни въпроси (Additional Items –
ADD) – 7 въпроса, които не попадат в нито едно
от включените симптоматични разстройства.
Допълнителните разстройства не са обединени
във вид на скала, а са включени към общата обработка на теста.
Статистически методи:
• U критерий на Ман Уитни – за достоверност
при различията на изследваните показатели по
групи и за установяване на значими разлики по
изследваните показатели;
• Кръскъл – Уолис Тест (Н-критерий) – за съпоставка и оценка на статистическа значимост
при повече от две разпределения на даден признак;
• Cronbach’s Alpha – за измерване на надеждността на вътрешната съгласуваност на скалите.
Анализ на резултатите от Кратък въпросник за симптоми - Дерогатис SCL - 90 - R
По отношение на междугрупови различия – пол
и възраст, сравнено на база субскали и Общ
симптоматичен индекс (GSI). Статистически
значими разлики бяха открити по индекс GSI
и скали: „Соматизация“ (SOM), „Несигурност
при социален контакт“ (INT), „Депресия“ (DEP),
“Тревожно напрежение“ (ANX) и „Агресивност и
враждебност” (AGG/HOS).
По всички субскали, с изключение на „Агресивност и враждебност“ при жените се откриват
по-високи стойности. Вероятно това, по-скоро
се дължи на по-високата сензитивност на жените към своето състояние, в сравнение с мъжете,
отколкото следва да се приема като показател
за влошено здравословно състояние, таб. 2.
Резултатите по показател възраст, общо за всички изследвани лица показаха, че при 29 човека
(48,3%) от възрастова група 30-45 години се наблюдава умерено към високо изразена степен
по скали: „Несигурност при социален контакт“
(INT), (u=2,74; р=0,006); “Тревожно напрежение“
(ANX), (u=3,07); и „Агресивност и враждебност”
(AGG/HOS), (u =1,90). Във възрастова група 46
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Таблица 2. Сравнителен анализ по пол

-55 години – 31 изследвани лица (51,7%), с умерена към високо изразена степен са скалите: „Соматизация“ (SOM), (u=3,55; p=0,001) и „Депресия“ (DEP), (u=5,17: p=0,001).
Получените резултати позволяват да допуснем,
че с нарастването на възрастта, и двата пола,
са склонни към по-силно усещане на телесна
дисфункция – кардиовасикуларни, гастроинтестинални, респираторни и др. симптоми. Тук се
отнасят още и оплаквания от типа: главоболие,
други болки, обща вегетативна симптоматика
и дискомфорт – соматичен еквивалент на тревожността. По-силно изразени в тази възрастова
група (46 -55 г.) са и отрицателните афективни
симптоми – отсъствие на интерес към живота,
мотивация и жизнена енергия, които вървят заедно с чувство на безнадеждност, и мъчителни
емоции и преживявания – потиснатост, тъга, отчаяние, вина и др.
По отношение на вътрегрупови различия на база
пол и възраст, статистически значими разлики
се откриват само при изследваните жени – 16
(26,7%) на възраст 30 -45 години и също толкова
(16 – 26,7%) на възраст 46 -55 години. Със значимост в различията са скалите: „Тревожно напрежение“ (ANX), (u=5, 62; p=0,001) и „Несигурност
при социален контакт“ (INT), (u=4, 45; p=0,001),
които са по-силно изразени при жените на възраст 46 -55 години. Статистически значимите
разлики по тези скали, в тази възрастова група
ни позволяват да предположим, че настъпилите
кризисни събития за тези жени вървят паралелно с кризата на зрялата възраст (климактериум).
През криза отпадат две основни социални роли
на жената – способността да износи и ражда деца
и ролята на сексуална партньорка (възрастово
либидото намалява). Това вероятно е причината за психо-вегетативните симптоми и чувството

за неувереност и непълноценност в контактите с
другите хора. За мъжете вътрегруповата променлива „възраст“ се оказа без значение за стойностите по скали.
Резултатите по характер на загубата (здраве,
смърт, раздяла/развод), показаха статистически
значими разлики по следните скали:
• Депресия (DEP), (Кръскал-Уолис u=2, 39,73; p <
0,001), силно изразена при мъже във възрастова
група 46 -55 години, след раздяла/развод с партньорката.
Възрастовият диапазон ни дава основание да
предположим, че вероятната причина е препокриването на две кризисни събития – андропауза
и изоставяне. Много типичен симптом за андропаузата е усещането на общата слабост, липса
на жизнени сили, енергия, концентрация, понижено либидо, занижено самочувствие, а от там
чувството за самота, вина и безнадеждност. Като
цяло, умерена към висока степен на изразеност
по скалата „Депресия“ се открива при всички останали изследвани при загуба на здраве и смърт.
• Соматизиране (SOM) – умерено към високо
изразена степен при жени 30 – 45 години – (u=2
29,97; p < 0,001) и u=2 31,43; p < 0,001 – при
жени 46 – 55-годишна възраст, както и при 25,0%
(Кръскъл-Уолис u=2 20,05; p < 0,001%) от мъжете
– всички във възрастова група 46 – 55 години.
Вероятно, защото емоционално създаденият психологичен опит, допълнително обогатен от натрупания познавателен опит (жизнени концепции,
модел-образец и копинг-стратегии), свързан с
норми и жизнена философия е поставен на изпитание. Човек разчита на съзнателния си опит, за да
функционира адаптивно, когато на емоционално
ниво този опит не подава стратегия идва неудоволственото изживяване и/или невъзможността
да се включи психологична защита, което води до
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разстройство, условно наричано „симптом“.
• Агресивност и враждебност (AGG/HOS) – силно изразена степен се открива при 21,6% от мъжете във възрастова група 30 – 45 години , след
раздяла и развод (u=2 27,11; p < 0,001), както и
при 26,7% от жените в същата възрастова група
(u=2 15,92; p < 0,05).
Считаме, че високите показатели по тази скала
са резултат от влошените взаимоотношения в
края на една връзка, които са по правило са със
силен отрицателен заряд – обида, гняв, обвинения и самосъжаление. На база на умерено до
високо изразената степен по тази скала, която се
наблюдава при всички изследвани, преживяващи загуба от смърт (30,0%) допускаме също, че
към момента на изследването се намират във
втори етап на скръбта – „Гняв“ (Е. Кюблер-Рос, Д.
Кеслър, 2021). Този етап идва след „Отричането“
и се характеризира с чувства на гняв, ярост, завист или негодувание.
• Несигурност при социален контакт (INT) – силно изразена степен се наблюдава при всички
изследвани след загуба на здраве (33,3%), съответно при жени на възраст 30 – 45 години (8,3%)
– u=2 15,92; p < 0,001; жени на възраст 46 – 55
години (11,7%) – u=2 9,84; p < 0,05; при мъже на
възраст 30 – 45 години (3,4%) – u=2 10,44;p < 0,05
и при мъже във възрастова група 46 – 55 години
(10,0%) – u=2 = 9,45; p < 0,05. Умерено към високо изразена степен се наблюдава и при всички
от изследваната група, които преживяват раздяла / развод.
Вероятно лошата новина за болестта определя чувствата на лична неадекватност и малоценност, особено в сравнение с другите. Самоосъждането, тревожността и забележимият
дискомфорт в процеса на междуличностно взаимодействие допълват съдържанието на тази
скала. Добре развитото чувство за самосъзнание
води до остро усещане за загуба на привични
социални роли, а от там до предполагаеми (възможно е и реални) негативни очаквания и отношение на другите.
Умерената към високо изразена степен ни позволява да предполагаме, кризисната ситуация от
този тип (раздяла /развод) рефлектира директно върху самочувствието и самонагласата да се
поддържат положителни междуличностни отношения.
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В СМИСЪЛА НА КРИЗИСНИ СЪСТОЯНИЯ,
ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА ЗАГУБА Е НАЙ-ТЕЖКИЯТ ТРУДЕН И СЛОЖЕН ПРОЦЕС, ФАКТОРЪТ „ВНЕЗАПНОСТ“ СЕ НАМЕСВА В
СЦЕНАРИЯ, КОЙТО ВКЛЮЧВА НЕОЧАКВАНОСТ (ШОК), ОТРИЦАНИЕ И ПОСЛЕДВАЩИТЕ ГИ ЕТАПИ, ИЗПЪЛНЕНИ С ЕМОЦИИ
С ГОЛЯМ ИНТЕНЗИТЕТ, КОИТО ПРАВЯТ
ПРЕЖИВЯВАНЕТО САМОТНО, СТРАШНО И
БЕЗНАДЕЖДНО. ЗАГУБАТА НА ЧУВСТВОТО „ЗА ВРЪЗКА С РЕАЛНОСТТА“ Е ЕДНА
ОТ ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ
ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ТОЗИ ТИП ЛИЧНОСТНА КРИЗА. ПО ПРАВИЛО СЕ СЪПЪТСТВА С ОТЧАЯНИЕ, САМОТА, СТРАХ, ТРЕВОЖНОСТ, ПЕСИМИСТИЧНО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ЖИВОТА И ДР.
Най-изразените характеристики на кризата от
загуба (особено на здраве) са самотата, съмнението в себе си, отчаянието, агресията и гневът
към другите, враждебността към тях и усещането, че и другите са враждебни, омаловажаващи
и обезценяващи, което се определя от естеството на подструктурата „Аз-а“, която е засегната от
кризата (загуба на здраве). Основен център на
„Аз-социален“ е интегративният статус, социалните роли, „социалната маска“ на индивида
– следователно, чувството за самота, съмнение
в себе си, гняв при сравняване с другите и очаквана враждебност (фантастна и/или реална), са
най-ясно представени в този тип криза (загуба
на здраве), и от своя страна могат да служи като
нейни показатели.
Почти невъзможно е човек да се подготви за
смъртта на любим/значим човек. Дори когато
„се очаква“ смърт (фатална диагноза и краткосрочна прогноза от лекарите). Хората са устроени така, че дори и в подобна ситуация, притежавайки пълната информация, все още да не могат
да се подготвят за смъртта на любим човек, да
се надяват на чудо, да се надяват, че всичко ще
бъде наред. Не искат да вярват в предстоящата
смърт на роднина и/или приятел. Какво става,
когато смъртта настъпи внезапно, например,
при автомобилна катастрофа?
Загубата на любим човек е ситуация, с която
всеки може да се сблъска. Всеки човек опреде-
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ля това събитие по свой собствен начин, влагайки в него свой уникален смисъл. Основното при
този вид загуба е, че е необратима. В повечето
случаи не самото събитие, а начинът, по който
преживява загубата, определя реакцията на човека към смъртта на близък човек. Начинът, по
който човек реагира на този вид загуба, се влияе
от цял набор различни фактори: самата ситуация
на загуба; значението на фигурата на починалия,
мястото, което той заема/заемал е в живота на
скърбящия; наличието или отсъствието на подкрепа в ситуация на смърт на близък човек; самата личност на опечаления човек (с всичките му
личностови особености); опит в преживяването
на такива кризисни събития, включително знанията и представите за смъртта.
Когато скърбящият осъзнае, че загубата е реална
и необратима, той може да изпадне в състояние
на депресия или силна тъга. Усещането за загуба
е остро и се съпътства от самота, и безнадеждност. Преживяването се усилва от угризения, съжаление, непрекъснато проиграване на ситуацията и анализ на това, което е би могъл да направи
по различен начин, да промени, което води до
силно чувство за вина.
Чувство за вина, от целия спектър емоции и преживявания при преживяване на смърт на значим
човек, е едно от най-мъчителните и най-често
срещани чувства. В ситуациите при този вид загуба, вината може да възникне от напълно различни източници, по различни причини. Човекът
загубили близък може да открие голям брой причини, които го карат да се чувства виновен. Всеки
ден би могла да излиза нова причина за вина,
като всяка следваща е по-силна от предходната.
След смъртта на значим / любим, човек осъзнава,
че никога няма да бъде същият като преди. Чувства се „заплетен“, „попаднал в задънена улица“,
„в лабиринт“. Необходимо е време, за да може
скърбящият да осъзнае напълно случилото се и
да почувства „кой е той/тя сега“, да види новата,
напълно различна перспектива на своя живот.
Раздялата / разводът е един от най -често срещаните и значими феномени при междуличностните взаимоотношения. Интимно – личната връзка
е необходимо условие за развитието и съществуването на всеки човек. Всяко нарушение на тази
форма на социален живот е изпълнено с определени негативни последици. Едно от най-честите
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нарушения на обичайните форми на смислен и
емоционално наситен контакт е свързано с този
вид загуба (раздяла/развод).

ОСНОВАНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СИТУАЦИИТЕ НА РАЗДЯЛА/РАЗВОД, КАТО СЪБИТИЕ В НАСТОЯЩОТО ИЗСЛЕДВАНЕ БЕШЕ
ПРИЗНАВАНЕТО НА ТЯХНОТО ЛИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, ПОРАДИ ЗАГУБАТА НА ОБИЧАЙНИ
ФОРМИ НА ВРЪЗКА / КОНТАКТ С ЛЮБИМ
ЧОВЕК. ТОВА ПРЕДПОЛАГА ОТРИЦАТЕЛНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗДЯЛАТА КАТО
ФАКТОР ЗА ПРИНУДИТЕЛНАТА САМОТА.
СИТУАЦИИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР СА СЪС
СТАТУТ НА КРИЗИСНИ, ТЪЙ КАТО СА СВЪРЗАНИ С ОГРАНИЧЕНИ И/ИЛИ ЛИПСВАЩИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА
ПОТРЕБНОСТТА ОТ ЕМОЦИОНАЛЕН КОНТАКТ - ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЧОВЕК.
ОСНОВНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ РАЗДЯЛАТА
И РЕДИЦА ДРУГИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ
(ЗАГУБА НА ЗДРАВЕ, СМЪРТ), Е ИМЕННО
СПЕЦИФИКАТА НА ИЗГУБЕНИЯ „ОБЕКТ“, А
ИМЕННО ЗАГУБА НА РЕАЛНА, ЕМОЦИОНАЛНО ЗНАЧИМА ВРЪЗКА, СМИСЛЕНА
КОМУНИКАЦИЯ С КОНКРЕТЕН ЧОВЕК.
РАЗДЯЛАТА ПРЕДСТАВЛЯВА, В ИЗВЕСТЕН
СМИСЪЛ ЗАГУБА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЙ
-ЗНАЧИМАТА СФЕРА НА СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ - СФЕРАТА НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ
ОТНОШЕНИЯ И КОМУНИКАЦИЯТА. В ТОЗИ
СМИСЪЛ РАЗДЯЛАТА ПРИНАДЛЕЖИ КЪМ
КАТЕГОРИЯТА СИТУАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС
СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА. РАЗПАДАНЕТО
НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА
ЧОВЕК И ИМА СЕРИОЗНО РАЗРУШИТЕЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕГОВОТО ПСИХИЧЕСКО И СОМАТИЧНО СЪСТОЯНИЕ.
„Омагьосаният кръг на самотата“ в ситуациите
на раздяла рефлектира директно върху самочувствието и самонагласата да се поддържат
положителни междуличностни отношения. Ниското самочувствие е основен фактор за негатив12 ACTA HOMEOPATHICA|10/2021

ната прогноза в междуличностните отношения.
Намаляването на общата социална активност
се представя като апатия, скованост и усещане,
че другите не разбират. Страдащият от раздяла / развод има разбиране за невъзможността
за бързо установяване на нови и еквивалентни
на загубените отношения Вероятно това е моментът, в който субектът осъзнава и преживява дълбоко чувството на любов към изгубения
човек. В тази връзка стойността на миналото,
щастливо време на общуване с любим човек,
се увеличава значително. Тук става дума за феномена „субективно пребиваване в миналото“
или „субективно обръщане към миналото“ - човек пресъздава най -положителните моменти от
прекъсната връзка и получава своеобразно удовлетворение.
След това следват: свръхчувствителност, несигурност, обърканост, лоша концентрация,
затруднено хранене и/или сън, конфликти с
другите членове на семейството и/или обкръжението, оттегляне и липса на интерес към
обичайни дейности. На познавателно ниво - обвинения, отхвърляне, бунт; на соматично ниво
- повишен сърдечен ритъм, тремор, замаяност,
слабост, втрисане, главоболие, повръщане, изпотяване и умора; на емоционално ниво - апатия, депресия, раздразнителност, тревожност,
паника, безпомощност, безнадеждност, гняв,
страх, вина и отричане.
В обобщение може да се каже, че сред многото и различни жизнени събития, особено място
заема загубата. Нейната значимост се определя
от факта, че тя съпровожда човек през целият
му жизнен път. Човек не е в състояние да предвиди, колко загуби ще преживее, както и какви
психологически последствия ще произтекат от
това (Арабаджиев и Томчева, 2021).
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НА ФОКУС

Д-р А. Пандурска
асистент в Катедра Фармакология и токсикология – ФФ,
Медицински Университет,
Плевен, ЕШКХ

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ БЕЗСЪНИЕ И ОСТРИ
РЕАКЦИИ НА СТРЕС

Предимствата на хомеопатичното лечение е, че
бързо повлияват симптомите, не крият риск от
странични ефекти, не водят до привикване, не
нарушават вниманието и концентрацията на пациента през деня и могат да се прилагат и при
бременни или кърмещи жени.
В много от хомеопатичните лекарства има и етиологично повлияване, действие насочено към
конкретната причина отключила проблемите.
При инцидентно безсъние често предписвани
медикаменти са:
• Nux vomica 30CH при събуждане към 3 ч. след
полунощ с мисли и планове за следващия ден.
Пациентът заспива призори и чувства умора
през целия ден. Причина са служебно или лично претоварване, свръхактивност, свръхзаетост,
пътувания, нарушаване на ритъма бодърстване/
сън. За да преодолеят симптомите пациентите
са склонни към свръхстимулиране с алкохол, тютюн, стимуланти, лекарства.
• Cocculus indicus 9CH e медикамент на избор
при безсъние, породено от смяна на часови по14 ACTA HOMEOPATHICA|10/2021

яси, чести презокеански пътувания или дълго
време е нарушаван ритъмът сън/бодърстване
от работа на нощни смени, продължително будуване и др.
• Chamomilla vulgaris 30CH е подходяща при
безсъние или трудно заспиване от наплив на
мисли. Безсънието може да бъде провокирано
и от приятни емоции. Налице са свръхбодрост,
тремор, неспокойствие, тахикардия и хиперестезия.
• Kalium phosphoricum 15CH при безсъние, главоболие и интелектуална умора поради много
работа и изтощение. Налице е трудно заспиване, трудно запаметяване, трудна концентрация
и хиперестезия. Пациентът чува всички шумове
нощем и сутрин се събужда раздразнителен и в
лошо настроение.
• Gelsemium sempervirens 15CH е подходящ при
силно притеснение от предстоящо събитие, което плаши и води до безсъние. Пациентът изпитва , че няма да бъде във форма на следващия
ден, ако не се наспи и този страх влошава безсънието.
• Arnica montana 15СН се предписва системно
при безсъние след спорт, физическо усилие или
упражнения. Налице са усещане за мускулна
треска, за много твърдо легло, за силна топлина.

НА ФОКУС

На табл. 1 са показани основни хомеопатични лекарства при различни прояви на стрес

Шуслеров комплекс
за енергия и релаксация
ШС№5 е ШУСЛЕРОВОТО КАФЕ.



ШС №5 – 3-5 таб, сутрин
+



Тя е биохимично средство на мозъка и нервите и
има психостимулиращ ефект. Тя е
енергизиращата сол и оказва укрепващо действие
при всички болестни и оздравителни процеси,
укрепва и стимулира миокарда и скелетната
мускулатура, подпомага клетъчната регенерация.

ШС №7 – 5-10 таб, вечер
ШС№7 е РЕЛАКСИРАЩО и УСПОКОИТЕЛНО средство в
Шуслеровата терапия – премахва съзнателното и
подсъзнателното напрежение и е важна при стресови
ситуации, главоболие, безсъние, при тревожност и
страх. Има биоритмизираща роля, Релаксира
гладката мускулатура и подобрява функционалния
капацитет на волевата мускулатура,
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ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА
ЧЛЕНСТВОТО В БМХО ЗА 2022 г.
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ежегодната конференция по Клинична хомеопатия, както и достъп до множество интересни и полезни материали в секция „Само за
членове“ на сайта на БМХО

www.bmho.bg
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