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Контекстът на тази книга
Здравната психология  е разширяваща се дис-

циплина както на бакалавърско, така и на ма-

гистърско и докторско равнище, но е и вдъх-

новяваща, предизвикателна и награждаваща 

тематика за изучаване, а възможностите за из-

граждане на кариера се развиват непрекъснато 

в областта на здравните грижи и в академична 

среда. Написахме тази книга, защото вярваме, 

че е нужен обширен европейски фокусиран 

учебник, който не се фокусира предимно върху 

здравословните поведения, а обръща еднакво 

внимание на проблемите в здравето, болестта 

и практиката и интервенциите в системата на 

здравеопазването. Някой трябва да е прочел 

първите ни две издания, защото от нас беше 

поискано да напишем това трето издание, така 

че: благодарим ви! Запазили сме пълното от-

разяване на здравето, болестта и здравните 

грижи, като сме осъвременили и сме включили 

препратки към значими нови изследвания, 

усъвършенствали сме някои части, преструк-

турирали сме други и по същество работихме 

за превръщането на това ново издание в по-

добро и дори по-силно от предишното!

В началото на това начинание през 2005 г. 

вярвахме, че за психолозите и за онези, които 

изучават психология като част от обучението 

си по медицина или здравни грижи , учеб-

ниците трябва да се ръководят от психологи-

ческата теория и психологическите понятия, а 

не от поведението или от болестта. Болестите 

може да варират клинично, но говорейки пси-

хологически, те имат много общи неща: на-

пример потенциала за житейска или пове-

денческа промяна, дистрес , предизвикателства 

към справянето , потенциал за възстановяване, 

участие в здравните грижи и контакт със 

здравни професионалисти. Продължаваме да 

вярваме в това, а рецензентите на предишните 

издания като че ли са съгласни с нас, така че 

се придържаме към същия формат и в третото 

издание. Силно се надяваме, че ще харесате 

това, което сме направили.

Цели на учебника
Цялостната цел на книгата е да ви осигури ба-

лансиран, добре обоснован и всестранен бри-

тански/европейски учебник с достатъчно 

широта на материала за въвеждане на сту-

дентите, който обаче осигурява достатъчно 

изследователска дълбочина, за да е от полза и 

на завършващи студенти или тези, които осъ-

ществяват здравнопсихологически проекти. 

Освен представянето на традиционни здрав-

нопсихологически теми като убеждения за 

здравето и болестта, поведенията и резул-

татите, включваме теми като социоиконо-

мически влияния върху здравето, биологична 

основа, индивидуални и културни различия и 

психологически интервенции в здравето, бо-

лестта и здравеопазването, тъй като всички те 

са от съществено значение в изучаването на 

здравната психология. От обратната връзка и 

продажбите във Великобритания  и в няколко 

други европейски страни знаем, че текстът 

ни допринася в обучението на медиците; в 

действителност един от нас (ВМ) напоследък 

имаше представяне пред голям курс холандски 

студенти по медицина, където учебникът ни е 

базисен текст, използван в техния курс по пси-

хология! Вие високо ценим това, тъй като то 

Ïðåäãîâîð
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помага за прехвърляне на мост между биомеди-

цинския и биопсихологическия свят (вж. Глава 

1!) по начин, който може единствено да ни е от 

полза като пациенти – днес или в бъдеще. Затова 

приветстваме с добре дошли нашите читатели 

и се надяваме, че книгата ни ще е достъпна за 

вас, независимо дали сте психолог, или не!

В това издание се придържаме към 

формата, в който главите следват общия 

принцип на: първо проблемите, след това те-

орията, на трето място изследователските до-

казателства и накрая – приложението на те-

орията и (където е уместно) ефективността на 

интервенциите. Първо изследваме факторите, 

които допринасят за здравето, включително 

обществените и поведенческите фактори, и 

как психолозите и другите специалисти могат 

да подобрят или да поддържат здравето на 

хората. След това изследваме процеса на раз-

боляването: физиологичните системи, които 

може да откажат в болестта, психологическите 

фактори, които е възможно да допринасят за 

развитието на болестта, как се справяме с бо-

лестта и как медицинската система се справя с 

нас, когато се разболеем. И накрая, изследваме 

редица психологически интервенции, които 

могат да подобрят благополучието , а може 

би дори здравето на тези, които имат здраво-

словни проблеми. Например в Глава 3 описваме 

връзките между болестта и поведение като 

тютюнопушенето ; в Глава 5 изследваме емпи-

ричните доказателства за психосоциалните 

обяснения на тютюнопушенето  въз основа 

на общи теории като теорията за социалното 

учене  и конкретни модели като теорията за 

планираното поведение, а след това, в глави 6 

и 7, показваме как тези доказателства могат 

да се използват както в индивидуални, така и 

в групови интервенции. Описването, прогно-

зирането и след това интервенирането са ос-

новните цели на здравните психолози.

Този текст е предназначен да осигури пълно 

покритие на базисните теми в съвременната 

здравна психология, но и да адресира факта, че 

много хора нито остават здрави, нито живеят с 

болестта в изолация. Ролята на семейството е 

от критично значение и следователно макар да 

признаваме ролята на значимите други в много 

глави, например във връзка с влиянието му 

върху пазенето на диети или тютюнопушенето , 

или в осигуряването на подкрепа във времена 

на стрес , посвещаваме голяма част от Глава 15 

на въздействието на болестта върху значимите 

други хора. Друга наша цел в написването на 

този учебни к е да признаем, че западните те-

оретици не бива да приемат наличието на 

междукултурно сходство във възприятията 

или поведенията, свързани със здравето и бо-

лестта. Следователно от първото издание до 

това трето издание ние интегрираме примери 

на теория и изследвания от незападни страни 

винаги когато е възможно. В целия текст 

присъства темата за разграниченията, неза-

висимо дали са културни, полови, възрастов/

развитиен етап или социоикономически, и – 

както признават рецензентите и читателите 

на първите две издания – нашата отдаденост 

на това ясно се вижда във включването на цяла 

глава, посветена на социоикономическите раз-

граничения в здравето.

Структура на учебника
Не сме правили фундаментални структурни 

промени в това трето издание, макар че сме 

добавили нови характеристики: всяка глава 

започва със съвременна тема от медиите, 

а няколко глави включват интервюта  с ре-

левантни професионалисти, осветляващи 

здравната психология на практика. Засилили 

сме препратките между главите и сме добавили 

символ, за да посочим другите глави, в които се 

адресира същото съдържание. В целия учебник 

разчитаме както на количествени, така и на 

качествени изследвания на срезови данни, но 

винаги когато е възможно и ако съществуват 

(което невинаги е така), от висококачествени 

лонгитюдни изследвания .

Учебникът продължава да е структуриран 

в три широки части. Първата, „Да си здрав и 

да останеш такъв“, съдържа седем глави, които 

изследват първо факторите, които допринасят 

за здравето, включително обществени и по-

веденчески фактори, а след това описват как 

психолозите и други специалисти могат да по-

добрят или да поддържат здравето на хората. 

Глава 1 разглежда какво точно имаме предвид, 

когато говорим за „здрав“ или „да си здрав“ и 

представя кратка история на дебатите за пси-

хиката–тялото, които лежат в основата на 

голяма част от изследванията ни. Разглеждам 

в подробности важното влияние на актуалния 
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здравен статус , жизнения цикъл, стареенето  

и културата върху здравето и правейки това, 

илюстрираме по-добре биопсихосоциалния 

модел, който е в основата на здравната пси-

хология. Глава 2 описва как фактори като со-

циална класа, доходи и дори пощенският код 

могат да влияят върху здравето, поведението и 

достъпа на човека до здравни грижи . Всъщност 

здравословното състояние на общата по-

пулация е повлияно от социоикономическата 

среда, в която живеем и която се различава 

както във, така и между страните и културите. 

В това издание се опитахме да разсъждаваме 

повече върху това разнообразие.

Много от днешните болести  „убийци“, на-

пример някои видове рак , сърдечносъдови 

болести  и мозъчен инсулт , имат поведенчески 

компонент. глави 3 и 4 описват как определени 

поведения като физическите упражнения  имат 

подпомагащи здравето ефекти, докато други, 

например непридържането  към графика на 

прием на лекарства, тютюнопушенето  или 

използването на незаконни дрогиращи ве-

щества, увреждат здравето. Добавени са повече 

детайли за две групи поведения: преяждането 

и употребата на дрога. Освен осъвременя-

ването на епидемиологичните статистики по 

отношение на такива здравословни поведения 

и очертаването на актуалната здравна по-

литика и целите там, където съществуват, 

продължаваме да осигуряваме доказателства 

за различия в продължителността на живота, 

културни и полови диференциали в здраво-

словните поведения. Тези поведения са из-

следвани от здравни и социални психолози от 

няколко десетилетия, разчитайки на няколко 

ключови теории, например тази за социалното 

учене и социокогнитивната теория. В Глава 5 

описваме няколко модела, които са енергично 

проверявани в опит да се идентифицира кои 

убеждения, очаквания, нагласи и нормативни 

фактори допринасят за здравето или за рис-

ковото поведение . Добавено е по-богато об-

съждане на спазването на препоръките;, както 

и на някои по-широки детерминанти на пове-

дението. Тази глава е преработена и за да включи 

по-критични разсъждения. Следователно тази 

част на книгата представя доказателства за 

връзката между поведението и здравето и бо-

лестта, и осветлява област, в която здравните 

психолози има какво да предложат от гледна 

точка на разбирането или консултирането за 

индивидуалните фактори, които трябва да се 

адресират в интервенциите. Частта завършва 

с две глави върху интервенцията. Глава 6 

представя доказателства за успешни и не 

толкова успешни подходи към промяната на 

индивидуалните поведения, които увеличават 

риска от болести , докато Глава 7 прилага същия 

обзор и критика към популационните подходи 

като здравно образование и популяризиране.

Втората част, „Разболяване“, съдържа шест 

глави, които превеждат читателя през процеса 

на разболяването: физиологичните системи, 

които може да „дадат дефект“ в болестта, пси-

хологическите фактори, които нерядко до-

принасят за развитието на болестта, как след 

това се справяме с болестта и как медицинската 

система се справя с нас, когато се разболеем. 

Затова започваме с цяла глава, посветена на 

описването на биологичните и телесните 

процеси, които са релевантни на соматичното 

преживяване на здравето и болестта (Глава 8). 

В това трето издание главата покрива по-широк 

спектър от болести , както и някои примери от 

изследвания на случаи, както и повече обо-

значения на психологическо съдържание, което 

може да се открие на други места в книгата. 

Глава 9 описва как възприемаме, интерпре-

тираме и реагираме на симптомите, подчер-

тавайки индивидуалните, социокултурните и 

контекстуалните фактори, които влияят върху 

тези процеси; тя беше цялостно осъвременена 

в това издание, за да адресираме изследванията 

върху динамичната и променяща се природа на 

възприятията и реакциите на болестта. В това 

трето издание ще откриете разширена критика 

и обсъждане на въпроси като социалното кон-

струиране на болестта. В Глава 10 разглеждаме 

представянето пред и общуването със здравни 

професионалисти с илюстрации на „добра“ и „не 

толкова добра“ практика. Ролята на участието 

на пациента във вземането на решения е важна 

в днешната здравна политика и практика, и 

тук разглеждаме доказателствата за ползите 

от ангажираността на пациента. глави 11 и 12 

ни водят в областта на стреса – нещо, от чието 

изпитване малцина от нас могат да избягат 

от време на време! Представяме обзор на те-

ориите за стреса, в които той е дефиниран или 

като събитие, или като реакция, или като по-

редица от реакции на събитие, или като тран-

сакция между човека, преживяват и оценяващ 

събитието, и неговите действителни характе-
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ристики. В третото издание сме добавили по-

богато обсъждане на професионалния стрес  

и повече подробности за растящата област 

на изследвания психоневроимунология, (т.е. 

изследването на това, как психиката влияе 

върху тялото чрез промяна на имунното функ-

циониране, което след това на свой ред влияе 

върху здравния статус). За да направим тази 

част по-ясна и още по-актуална, сме добавили 

нова диаграма на един от ключовите участващи 

процеси и освен това сме подсилили пред-

ставянето на невроендокринните реакции. 

Глава 12 представя изследователските доказа-

телства, имащи отношение към факторите, за 

които е показано, че „модерират“ потенциално 

отрицателния ефект на видимо стресиращи 

събития: от далечни предшественици като со-

циоикономически ресурси, социална подкрепа  

и аспекти на личността, чието представяне сме 

разширили (например оптимизъм , съвестност ), 

до конкретни стилове и стратегии на справяне . 

Социалното сравнение е въведено в третото 

издание, както и по-богато представяне на рас-

тящото движение на „позитивната психология“ 

– в действителност положителните убеждения 

са многократно появяваща се тема, присъстваща 

и в глави 14 и 15. глави 11 и 12 осветляват слож-

ността на взаимоотношението между стреса и 

болестта, и водят елегантно към Глава 13, която 

представя методите за облекчаване на стреса, 

където става ясно, че не съществува една тера-

певтична „шапка“ за всички, тъй като описваме 

цял спектър от когнитивни, поведенчески и 

когнитивно-поведенчески подходи.

В третата част, „Боледуване“, насочваме 

вниманието си към въздействието на болестта 

върху човека и неговото семейство в рамките 

на две глави. В първата от тях (Глава 14) дефи-

нираме и описваме какво се има предвид под „ка-

чество на живота“, изяснявайки в това издание 

субективното срещу обективното, и описвайки 

изследвания, които показват как качеството 

на живота  се предизвиква или променя от бо-

лестта. В Глава 15 адресираме други резултати 

на болестта: както отрицателни, например 

депресия  на пациента или изтощение  на по-

лагащия грижите, така и положителни, на-

пример новите части върху посттравматичния 

растеж и ползите за полагащия грижите. Може 

би уникално за този учебник, има голяма част, 

посветена на влиянието на осигуряването 

на грижи за болен човек в семейството. Това 

трето издание допълнително осветлява из-

следвания, които отчитат диадата (най-често 

пациент–брачен партньор), демонстрирайки 

как такива проучвания могат да засилят раз-

бирането ни на преживяването на болестта 

и резултатите за здравето. Една от многото 

нови фокусирани върху изследванията части 

в това трето издание подчертава тази сфера 

на изследвания. Глава 16 адресира явлението, 

което обяснява мнозинството посещения при 

здравен професионалист – болката , – за която 

е показано, че е много повече от соматично 

преживяване. Тази глава е единствената, пос-

ветена на конкретна болест, в нашия текст, но 

решихме да включим глава върху болката  и 

да я разположим към края на книгата, защото 

като илюстрираме многомерната природа 

на болката , обединяваме голяма част от пре-

дходното изложение (от гледна точка на про-

гностични фактори и корелати на болестта, 

процеси на здравеопазване и т.н.). Болката 

илюстрира изключително добре биопсихо-

социалния подход, който приемат здравните 

психолози. По подобен холистичен  начин Глава 

17 разглежда начини за подобряване на свър-

заното със здравето качество на живота чрез 

интервенции като обучение по управление 

на стреса, използване на социална подкрепа  и 

програми за управление на болестта.

И накрая, приключваме третото издание на 

този текст по същия начин като предишните: 

с Глава 18, която сме нарекли „Бъдещето“. 

Тя е значително променена, защото тук има 

три ключови фокуса: (а) как редица психоло-

гически теории могат да се интегрират, за да 

ръководят психологическите интервенции, (б) 

как се развива професията здравна психология 

в различни страни и различните начини, по 

които се постига растеж, и (в) как психолозите 

могат да подпомагат използването на психо-

логически интервенции или психологически 

информирана практика в области (както ге-

ографски, така и медицински), в които те не 

се използват. Така завършваме книгата чрез 

осветляване на сферите, в които здравнопси-

хологическите изследвания вече влияят или в 

бъдеще могат да въведат промяна.

Това трето издание съдържа голяма част от 

съдържанието, познато на читателите от пре-

дишните две, но вместо просто да осъвременим 

материала (всъщност осъвременяването често 

е по-трудно, отколкото писането от нулата!), с 
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поглед към изключително конструктивната 

обратна връзка от няколко отлични евро-

пейски рецензенти, ние направихме следното:

• запазихме същата основна структура, но въ-
ведохме някои нови характеристики, за да 
подпомогнем препратките между главите;

• продължихме да конструираме частите и гла-
вите в тях на основния принцип: първо про-
блемите, след това теорията, трето, изследо-
вателските доказателства и накрая – където е 
уместно – интервенциите;

• добавихме политически и социален коментар, 
където е релевантно;

• засилихме ударението върху критичната пси-
хология от гледна точка на по-критичен по-
глед към някои доминиращи модели в здрав-
ната психология;

• засилихме използването на изследвания на 
случаи в опит да направим по-достъпно пре-
живяването на опитите за поддържане на 
здравето или разболяването както от лична, 
така и от професионална гледна точка;

• засилихме някои от старите характеристики 
там, където се оказаха популярни сред чита-
телите и рецензентите (например „ВИЕ какво 
мислите?“, „Изследователски фокус“) и доба-
вихме някои нови, които се надяваме, че ще 
харесате, например подчертани препратки, 
заглавие от медиите н началото на всяка гла-
ва, интервюта  с професионалисти;

• засилихме библиографията вътре в текста, а 
също и препоръчваната литература в края на 
всяка глава;

• осигурихме линкове в края на повечето гла-
ви, които осигуряват връзка с академични и 
свързани със здравеопазването сайтове, да-
вайки ви лесен достъп до широк спектър от 
ресурси и интересни въпроси отвъд предста-
вените в текста.

Надяваме се, че четенето на тази книга 

ще ви достави удоволствие и ще научите от 

нея толкова, колкото ние научихме, докато я 

писахме. Дано се забавлявате!

Признателност
Този проект беше мащабно начинание, което 

изискваше прочита буквално на хиляди ем-

пирични и обзорни статии, публикувани от 

здравни, социални и клинични психолози по 

целия свят, редица книги и глави от книги, 

както и много вестници, за да идентифицираме 

някои от „горещите“ проблеми. Благодарим 

на изследователите, стоящи зад целия този 

огромен труд, за приноса им към областта.

На по-лично равнище няколко ключови 

изследователи и старши академични фигури 

изпълниха ролята и на рецензенти на главите; 

някои от тях са с нас от първото издание и по-

казаха огромна отдаденост и търпение! На 

всеки етап те ни осигуряваха честна и кон-

структивна обратна връзка, а техните екс-

пертни предложения направиха тази книга 

по-добра, отколкото щеше да е без тях! Те от-

криваха и грешки и непоследователност, които 

са неизбежни при такъв огромен проект, и 

приеха ролята си много сериозно.

Големи благодарности дължим на упорития 

редакторски екип в Pearson Education, където 

няколко редактори по развитието на проекта 

един след друг поемаха ръководството и ни пре-

ведоха през немалкото трудни моменти, когато 

академичните изисквания и собствените ни 

изследвания ни пречеха да посвещаваме време 

на книгата: първоначално Мортън Фуглеванд, 

Джейн Пауъл, Пола Париш и Дейвид Кокс; за 

второто издание Катрин Мориси и Джейни Уеб; 

за третото издание отново Джейни Уеб, Джейн 

Лоус и Тим Паркър. Те ни подбутваха, дърпаха, 

съветваха и придумваха до момента, в който 

предадохме ръкописа на екипа по производ-

ството. Дължим благодарност на Мортън, който 

ни осигури съгласието на Pearson за допъл-

нителен цвят; смятаме, че това има значение 

и се надяваме и вие да мислите така. На онези, 

които бяха по-скрити за нас: дизайнерския 

екип, хората, погрижили се за правата върху 

снимките, художника-аниматор и публициста, 

благодарим ви, че подсилихте нашия текст с 

някои отлични характеристики. Благодарим 

ви.

И накрая, не онези, които правеха кафе 

за нас в малките часове на нощта, носеха ни 
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Глава 1

Що е здраве?

УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ
След като прочетете тази глава, ще разбирате:

• ключови модели на мислене за здравето и болестта: биомедицински и биопсихологически;

• как здравето е нещо повече от елементарното отсъствие на болест;

• областите на здравето, които се смятат за важни от различните популации;

• влиянието на възрастта /етапа от живота и културата върху концепциите за здравето;

• ролята на психологията в разбирането на здравето и болестта;

• целите и интересите на дисциплината здравна психология.



Здравето е глобално

През март 2011 г. е представен британският междуправителствен стратегически подход към 
постигането на глобално здраве: „Здравето е глобално: рамка на резултатите за глобалното 
здраве 2011–2015“. Глобалното здраве се дефинира в доклада като отнасящо се до „спектъра от 
свързани със здравето въпроси, повлияни от фактори, които надскачат държавните граници. Това 
включва подготвеността за пандемичен грип  и нововъзникващи инфекции, климатични промени, 
международното развитие и световната здравна индустрия, която е на стойност повече от 3 
трилиона долара годишно“. От очертаните десет ръководни принципа, три са особено важни да 
бъдат подчертани в контекста на тази въвеждаща глава и в учебника като цяло:

• Спомагане за здравното равенство между страните чрез нашата външна и вътрешна 
политика, особено чрез действия, свързани със социалните детерминанти на 
здравето.

• Учене от политиките и опита на други страни, за да подобрим здравето и 
благополучието  на британското население и начина, по който осъществяваме здравни 
грижи .

• Базиране на нашата глобална здравна политика и практика на солидни доказателства, 
особено такива от общественото здравеопазване, и работа с другите за натрупване 
на доказателства там, където не съществуват.

Това подчертава, че здравето е повлияно социално и политически и че – макар като отделни хора 
да преживяваме здравето и болестта на лично ниво – културата и социоикономическата среда, до-
миниращото държавно управление и неговите здравни политики, и дори времето, в което живеем, 
имат значение. Третият избран принцип подчертава нуждата политиката и практиката да са 
основани на доказателства. В този учебник правим преглед на голям брой доказателства, които 
могат да подпомогнат образоването на такава политика и практика. Дали ще го постигнем, 
зависи от това, което вие като здравни психолози правим с нашите доказателства. Надяваме 
се, че в хода на следващите 18 глави ще придобиете задълбочена представа за нашите успехи 
и предизвикателства, когато работим в областта на изследванията на здравето, болестта и 
здравните грижи.
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Що е здраве? 
Променящи се гледни точки
Стоун (Stone, 1979) посочва, че докато не по-

стигнем съгласие по значението на термина 

„здраве“ и как то м оже да се измерва, няма да 

можем да отговорим на въпросите как бихме 

могли да предпазваме, да подобряваме и да 

възстановяваме здравето. Коренът на думата 

здраве  (health) е wholeness (цялост) и наистина 

holy (свят, свещен) и healthy (здрав) имат един и 

същ корен в англосаксонския, което вероятно е 

причината толкова много култури са асоциират 

едното с другото: например лечителите се асо-

циират и с двете роли. Корените в wholeness 

(цялост) внушават и ранното съществуване на 

широко становище за здравето, което включва 

психични и соматични аспекти. Това становище 

не е запазило доминацията си през историята, 

както илюстрира следващата част.

Модели на здравето и болестта
Здраве е дума, която повечето от нас използват, 

без да осъзнават, че тя може да има различни 

значения за отделните хора, в различни 

моменти от историята, в различни култури, в 

различни социални класи и дори в едно и също 

семейство в зависимост от – например – въз-

растта . Някои различни, но не задължително 

противоположни становища за здравето са 

описани по-долу.

Взаимоотношенията психика–тяло
Археологичните открития на човешки черепи 

от Каменната епоха са приписвали малките, 

добре оформени дупки, откривани в някои 

от черепите, на процеса „трепанация“, чрез 

който се пробива дупка, за да се освободят зли 

духове, които са влезли в тялото отвън и са 

причинили болест. Друга ранна интерпретация 

на болестта, срещана в древни текстове на ста-

роеврейски език, е, че болестта е наказание 

от боговете (1000–300 г.пр.Хр.), макар че в 

Древна Гърция  (ок. 500 г.пр.Хр.) разглеждат 

здравето и болестта по донякъде различен 

начин. Древногръцкият лекар Хипократ  (ок. 

460–377 г.пр.Хр.) разглежда психиката и тялото 

като една единица, но вместо да приписва бо-

лестта на зли духове, я приписва на баланса 

между четири циркулиращи телесни течности 

(наречени „хумори“): жълта жлъчка, флегма, 

кръв и черна жлъчка. Смята се, че когато човек 

е здрав, четирите телесни течности са балан-

сирани, а когато са дебалансирани заради 

външни „патогени “, се появява болестта. 

Телесните течности са свързани със сезонни ва-

риации и условия като горещо, студено, влажно 

и сухо, при което флегмата е свързана със 

зимата (студено-влажно), кръвта – с пролетта 

План на главата

Какво  разбираме под „здраве“ и всички ли имаме едно и също нещо предвид, когато използваме 
термина? В тази глава разглеждаме различните начини, по които е установено, че хората де-
финират и мислят за здравето: първо, като представим исторически преглед на понятието „здраве“, 
който въвежда дебатите за влиянието на психиката върху тялото, и, второ, чрез илюстриране как 
системите от убеждения за здравето варират в зависимост от такива фактори като възрастта  
и културата. Ще изследваме въпроса за различията в процеса на развитие във възприятията 
за здравето и ще изследваме дали децата определят и мислят за здравето по различен начин в 
сравнение с човека в зряла възраст  или с този в по-напреднала възраст. На този фон на дефини-
ра нето на здравето и описването на системите от убеждения за него ще представим област та 
здравна психология и ще очертаем ключовите и сфери на интерес. Що е здравна психология и на 
какви въпроси може да отговори тази психологическа дисциплина?
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(влажно-топло), черната жлъчка – с есента 

(студено-влажно), а жълтата жлъчка – с лятото 

(топло-сухо). Нещо повече: смята се, че нивото 

на определени телесни течности е свързано с 

определени личности: прекомерната жълта 

жлъчка е свързана с холеричен или гневен тем-

перамент; черната жлъчка – с тъгата; преко-

мерната кръв е асоциирана с оптимистична или 

сангвинична личност; прекомерната флегма 

– със спокоен и флегматичен темперамент. 

Интересното е, че още по времето на Хипократ 

се смята, че здравословното хранене способства 

за запазване на баланса на телесните течности, 

което показва ранно осъзнаване на взаимо-

отношението между храненето и здравето 

(Helman, 1978). Следователно тази хуморална 

теория за болестта  приписва болестта на те-

лесните функции, но и признава, че телесните 

фактори въздействат върху психиката.

Това становище е продължено от Гален  (ок. 

129–199 г.) – друг влиятелен древногръцки 

лекар в древен Рим. Гален смята, че всички за-

болявания (соматични или психически) имат 

соматична или патологична основа и е убеден, 

че четирите телесни течности лежат в основата 

на четирите доминиращи темперамента (санг-

виничен, холеричен, флегматичен и мелан-

холичен), но и че тези темпераменти могат да 

допринасят за преживяването на определени 

болести . Например той смята, че меланхо-

личните жени е по-вероятно да се разболеят 

от рак  на гърдата, предлагайки не психоло-

гическо обяснение, а соматично, защото за 

самата меланхолия се смята, че се основава на 

високи нива на черна жлъчка. Следователно 

това становище гласи, че психиката и тялото са 

взаимосвързани, но само от гледна точка на со-

матичните и психическите смущения, които се 

коренят във физическа причина. Не се смята, че 

психиката има някаква роля в етиологията  на 

болестта. Това гледище доминира в мисленето 

в продължение на много векове, но губи попу-

лярността си през ХVІІІ в., когато органичната 

медицина и в частност клетъчната патология 

се развиват и не успяват да подкрепят хумо-

ралното обяснение. Описанията на Гален на ли-

чностните типове обаче продължават да се из-

ползват и във втората половина на ХХ в. (Marks 

et al., 2000: 76–77).

В началото на средновековието (V–VІ в.) 

обаче теориите на Гален  губят доминиращата 

си позиция, тъй като здравето все повече се 

обвързва с вярата и духовността . Болестта 

по онова време се разглежда като Божие на-

казание за злодеянията – подобно на много 

ранните становища: резултат от зли духове, 

които навлизат в душата на човека. Смята се, че 

хората имат ограничен контрол върху здравето 

си, докато свещениците – чрез възприеманата 

им способност да възстановяват здравето чрез 

прогонване на духовете – го имат. Тъй като 

църквата е в авангарда на обществото, науката 

се развива бавно. По принцип се смята, че пси-

хиката и тялото работят заедно или поне ус-

поредно, но тъй като медицинското разбиране 

е ограничено в развитието си заради забраната 

на научното изследване, например чрез ди-

секция, преобладават психологическите и 

мистичните обяснения на болестта. Такива 

каузални обяснения призовават за „лечение“ 

чрез наказание на себе си, въздържане от грях, 

молитва и усилена работа.

Тези религиозни възгледи доминират 

векове наред до началото на ХІV и ХV в., когато 

започва ерата на „възраждането“ – Ренесанса , 

а индивидуалното мислене става все по-до-

миниращо и религиозната перспектива се 

превръща в една от многото. Научната ре-

волюция от началото на ХVІІ в. води до огромен 

подем в научното изучаване и развитие във 

физическата медицина; в резултат на това раз-

бирането на човешкото тяло, а следователно 

обясненията на болестта стават все по-ор-

ганични и физиологични, без особено място за 

психологически обяснения.

В началото на ХVІІ в. френският философ 

Рене Декарт  (1596–1650), подобно на древните 

гърци, смята, че психиката и тялото са отделни 

цялости. Декарт  обаче смята, че взаимо-

действието между двете „царства“ е възможно, 

макар че първоначално разбирането как могат 

да се осъществяват взаимодействията между 

психиката и тялото е ограничено. Например 

как една мисъл, която няма физически 

свойства, да предизвиква телесна реакция (т.е. 

излъчване на електрически импулс от неврон)  

(Solmes and Turnbull 2002)? Това се определя 

като дуализъм , при който психиката се раз-

глежда като „нематериална“ (т.е. необективна 

или видима, например мисли и чувства), а 

тялото е „материално“ (т.е. изградено от реална 

механична, физическа „материя“, например 

мозък, сърце и клетки). Материалното и не-

материалното се разглеждат като независими. 
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Лекарите действат като пазители на тялото, 

разглеждано като машина, податлива на научно 

изследване и обясняване, докато теолозите 

действат като пазители на психиката – нещо, не-

податливо на научно изследване! Внушаваното 

общуване между психиката и тялото се въз-

приема като намиращо се под контрола на 

епифизната жлеза в средния мозък (вж. Глава 

8), но процесът на това взаимодействи е не е 

ясен. Тъй като Декарт  вярва, че душата напуска 

човека в момента на смъртта, дисекцията и 

аутопсията стават приемливи за църквата, а 

ХVІІІ и ХІХ в. са свидетели на огромен напредък 

в медицинските познания. Анатомичните из-

следвания, работата с аутопсиите и клетъчната 

патология стигат до извода, че болестта е лока-

лизирана в човешките клетки, а не в небалан-

сираните телесни течности.

Теория
Общо убеждение или убеждения за някакъв 
аспект на света, в който живеем, или за обита-
телите му, които може да са подкрепени или не 
с доказателства. Например жените са по-лоши 
шофьори от мъжете.

Етиология 
Причината за болестта.

Дуализъм 
Идеята, че психиката и тялото са отделни 
цялости (срв. Декарт ).

Дуалистите разработват идеята за тялото 

като машина (механистично гледище), раз-

бираема единствено от гледна точка на неговите 

съставни части (молекулярни, биологични, био-

химични, генетични), а болестта се разбира чрез 

изучаване на клетъчните и физиологичните 

процеси. Лечението през тези векове става по-

техническо, диагностично и фокусирано върху 

вътрешността на тялото, а отделните хора ве-

роятно са по-пасивни в сравнение с миналото, 

когато са призовавани да се молят или да 

прогонват злите демони, за да се върнат към 

здравето. Този подход лежи в основата на био-
медицинския модел  на болестта .

Биомедицински модел на болестта
В този модел здравето се дефинира като от-

съствие на болест, а всеки болестен симптом 

се възприема като имащ подлежаща па-

тология, която – да се надяваме, но това не е 

неизбежно – ще бъде излекувана чрез меди-

цинска интервенция. Строгото придържане 

към биомедицинския модел  би довело до 

това защитниците му да се занимават един-

ствено с обективни факти и да приемат на-

личието на п ряка каузална връзка между бо-

лестта, нейните симптоми или подлежаща 

патология (болест) и възникващото в ре-

зултат приспособяв ане. Допускането е, че от-

страняването на патологията ще доведе до 

възстановено здраве, т.е. заб оляването или 

инвалидността  са резултат от болестта. Това 

относително механистично становище за 

начина на функциониране на нашето тяло и 

неговите органи, как те „излизат от строя“ и 

могат да бъдат лекувани не оставя особено 

място за субективност. Биомедицинското ста-

новище е описвано като редукционистично: 

т.е. основната идея, че психиката, материята 

(тялото) и човешкото поведение могат да се 

редуцират до и да се обяснят на нивото на 

клетките, нервната или биохимичната ак-

тивност. Редукционизмът  обикновено пре-

небрегва доказателствата, че отделните хора 

реагират по различни начини на една и съща 

подлежаща болест заради различия например 

в личността, познанието, ресурсите за со-

циална подкрепа  или културните убеждения 

(вж. следващите глави). Биомедицинският 

модел  е това, което лежи в основата на редица 

успешни терапии, включително имуниза-

ционни програми, които са допринесли за 

изличаването на редица заплашващи живота 

инфекциозни болести .

Механистичен
Редукционистичен подход, който свежда пове-
дението до нивото на органа или физическата 
функция. Свързан с биомедицинския модел .

Биомедицински модел
Становището, че болестта и симптомите 
имат подлежащо физиологично обяснение.



ГЛАВА 1 � ЩH > FV*;X>? 29

Биопсихосоциален модел на болестта
От гледна точка на връзките психика–тяло това, 

което вероятно се доближава повече до „ис-

тината“, както я разбираме днес, е становището 

на монистите на двата аспекта, които са съ-

гласни, че има един тип „материя“ (монизъм), 

но той може да се възприема по два различни 

начина: обективно и субективно. Например 

много болести  имат органични подлежащи 

причини, но те предизвикват уникални инди-

видуални реакции заради действието на пси-

хиката, т.е. субективни реакции. Следователно, 

макар че аспекти на редукционизма и на дуа-

листичното мислене са били полезни, на-

пример за задълбочаване на разбирането ни 

на  етиологията  и хода на редица остри и ин-

фекциозни болести  (Larson, 1999), да речем 

коронарната болест на сърцето  и СПИН , ние 

смятаме, че ролята на „психиката“ в прояв-

лението и реакцията на болестта е от критично 

значение за задълбочаването на разбирането 

ни на сложната природа на здравето и бо-

лестта. Например да разгледаме обширните 

доказателства за „фантомната болка “ при 

хората с ампутиран крайник – как е възможно 

да съществува болка в отсъстващ крайник? Да 

разгледаме широкото признаване на плацебо  

ефекта – как може неактивно (неистинско) ве-

щество да води до подобни нива на споделяна 

болка или друго намаляване на симптоми като 

това, споделяно от онези, които получават 

активно фармацевтично вещество или терапия 

(Глава 16)? Субективността от гледна точка на 

убеждения, очаквания и емоции взаимодейства 

с телесните реакции, за да играе важна роля в 

преживяването на болестта или на стреса (вж. 

Глава 9 за възприятието на симптомите и Глава 

11 за реактивността на стреса). Този текст има 

за цел да илюстрира, че психологическите и 

Снимка 1.1. Инвалидността  не е равнозначна на липса на здраве и физическа годност, 
както показа на света Оскар Писториус

Източник: Getty Images/Hannah Johnston
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социалните фактори могат да засилват био-

логичните или биомедицинските обяснения и 

разбирането на здравето и болестта. Този по-

холистичен  модел е известен като биопсихосо-
циален модел  и се използва в здравната пси-

хология, както и в няколко свързани здравни 

професии, например трудова терапия и във все 

по-голяма степен в медицинската професия 

(Turner et at., 2001; Wade and Halligan, 2004).

Биопсихосоциален
Становището, че болестта и симптомите 
могат да се обяснят чрез комбинация от фи-
зически, социални, културни и психологически 
фактори (срв. Engel 1977).

Оспорване на дуализма: психосоциален 
модел на здравето и болестта
Доказателствата за промененото мислене са 

илюстрирани в уводна статия в British Medical 
Journal (Bracken and Thomas, 2002), в която се 

предлага идеята, че е време „да надскочим раз-

делението психика–тяло“. Авторите отбелязват, 

че просто защото невронауката днес ни помага 

да изследваме „психиката“ и нейното функцио-

ниране чрез използването на все по-усъвър-

шенствани сканиращи апарати и измервания, 

това не означава, че задълбочаваме разби-

рането си за „психиката“ – мислите, чувствата 

и други подобни, които изграждат живота ни 

и му придават смисъл. Те коментират, че „кон-

цептуализирането на психичния ни живот 

като някакъв затворен свят, живеещ в черепа, 

не е коректно спрямо реалността на човешкия 

опит“ (p. 1434). Фактът, че тази уводна статия 

е успяла да бъде публикувана в медицинско 

списание с традиционно биомедицинска 

позиция, подсказва, че наследството на Декарт  

най-накрая отслабва.

Напрежението между тези, които раз-

глеждат психиката и тялото като отделни 

(дуалисти), и онези, които ги виждат като 

едно цяло (монисти), е намаляло със задъл-

бочаването на разбирането на двупосочното 

взаимоотношение между психиката и тялото. 

Психологията е играла значителна роля в тази 

променяща се перспектива. Ключово влияние 

оказва Зигмунд Фройд  през 20-те и 30-те 

години на ХХ в., който предефинира проблема 

за психиката и тялото като проблем на „съ-

знанието“. Фройд  постулира съществуването 

на „безсъзнателна психика“ след работата с 

пациенти с конверсионна хистерия. Чрез тех-

никите на хипнозата и свободните асоциации 

са идентифицирани безсъзнателни конфликти 

като „причината“ за соматични нарушения, 

например парализа  и загуба на усетливост, 

наблюдавани при някои пациенти, за които 

няма подлежащо физическо обяснение (т.е. хи-

стерична парализа , например Freud and Breuer, 

1895).

Фройд  стимулира огромна работа в областта 

на безсъзнателния конфликт, личността и бо-

лестта, която в крайна сметка води до разработ-

ването на областта на психосоматичната ме-
дицина  (вж. по-нататък в текста). Психолозите 

осветляват нуждата медицината да стане по-хо-

листична и да отчита ролята на психологическите 

и обществените фактори в етиологията , хода и 

резултатите от болестта. Биопсихосоциалният 

модел представлява разширяване на болестния 

или биомедицинския модел  на здравето към 

такъв, който обхваща и подчертава взаимо-

действието между биологичните процеси и пси-

хологическите и социалните влияния (Engel, 

1977, 1980). Правейки това, тя предлага ком-

плексен и многовариа тивен, но потенциално по-

пълен модел, с който да се изследва човешкото 

преживяване на болестта. Неговата популярност 

расте в резултат на многото предизвикателства 

към биомедицинския модел , както накратко 

беше споменато по-горе, но и на засилващото 

се признание на ролята на индивидуалното по-

ведение в здравето и болестта. Следователно 

здравето е нещо повече от простото отсъствие на 

болест. Към това ще насочим вниманието си на-

кратко сега, а ключ овите поведения ще бъдат из-

следвани в по-големи подробности в глави 3 и 4.

Поведение и здраве
Драматичното увеличение на средната про-

дължителност на живота  в западните страни 

през ХХ в., отчасти дължащо се на напредъка в 

медицинската технология и терапия, води до 

общото убеждение – поне в западните култури 

– в ефикасността на традиционната медицина 

и нейната способност да изличава болестите. 

Това е най-забележимо след въвеждането на 

антибиотиците през 40-те години; макар че 
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Флеминг  открива пеницилина  през 1928 г., 

минават няколко години, преди той и други ан-

тибиотици  да станат широко достъпни. Такива 

медикаментозни терапии заедно със засиления 

контрол на инфекциозните болести  чрез вак-

синация и подобрени санитарни условия са 

отчасти обяснението за увеличената средна 

продължителност във Великобритания  от 47 

години през 1900 г. на 74.6 години през 1980 г. 

(Whelan, 1988). Продължаващо увеличение се 

наблюдава и в цифрите за 2008 г.: средната оч-

аквана продължителност на живота  при раж-

дането за жените във Великобритания е 82 

години, сравнена с 83 години в Швеция  и 86 

години за жените, родени в Япония . За мъжете 

диференциалът варира: 78 години за бри-

танците, сравнени със 79 години за тези, родени 

в Швеция или Япония. Тези културни вариации 

могат да се обяснят до голяма степен чрез раз-

личията в начина на живот  и на хранене, а по-

голямата полова разлика вероятно се дължи 

и на културни вариации в здравословните по-

ведения (Глава 3). Голяма част от намаляването 

на смъртността , наблюдавано в развития свят, 

всъщност предшества основните имуниза-

ционни програми и следователно по-широките 

социални и екологични промени, например 

развитието на образованието и селското сто-

панство, са това, което е довело до промени в 

начина на хранене или развитието на кана-

лизацията и системите за изхвърляне на от-

падъци, до голяма степен отговорни за подо-

бреното обществено здраве (вж. също Глава 2).

Преди сто години десетте водещи причини 

за смъртността  са инфекциозните болести , на-

пример туберкулоза  и пневмония , а болести  

като дифтерия  и тетанус са изключително 

често срещани. Ако хората, живеещи тогава, 

бяха питани какво според тях значи да си здрав, 

може би щяха да отговорят: „избягване на ин-

фекции, консумиране на чиста вода, живот до 

50–60 години“. Смъртта  често е резултат от 

силно инфекциозна болест, която е станала 

епидемична в общностите, непредпазени 

чрез имунизация  или адекватни санитарни 

условия. Същевременно през изминалия век, 

поне в развитите страни, има спад в смърт-

ността  вследствие на инфекциозни болести , 

а „топ убийците“ не са туберкулозата , ко-

ремният тиф или морбилите, а ракът, сърдеч-

носъдовите, белодробните и чернодробните 

болести  и инцидентите. Таблица 1.1. показва 

водещите физически причини за смъртността , 

регистрирани в различни точки от времето 

през последните 106 години. Трябва да се от-

бележи, че деменциите също са сочени като 

причина за смърт в значителен брой случаи, 

например над 13 000 смъртни случаи през 

2006 г. в Англия  и Уелс , но таблицата представя 

само онези случаи, които се смятат за важащи 

за всички възрастови групи. Тези болести  имат 

поведенчески компонент, защото са свързани 

с поведения като тютюнопушене , прекомерна 

консумация на алкохол , все по-заседнал начин 

на живот и лош начин на хранене  (Глава 3). 

Оценките са, че приблизително две трети (Doll 

and Peto, 1981) до три четвърти (Peto and Lopez, 

1990) от смъртността  вследствие на рак  могат 

да се припишат поне отчасти на собственото 

ни поведение (забележете, че Пито увеличава 

тази оценка през деветте години между двете 

цитирани публикации). Увеличаването на 

смъртните случаи вследствие на онкологични 

заболявания през последните 100 години се 

дължи отчасти на факта, че хората живеят по-

дълго с болести , от които преди са умирали, 

така че днес те достигат до възраст, на която 

заболеваемостта  от рак  е по-голяма. Макар че 

тези цифри не могат да се припишат изцяло на 

увеличаването на тютюнопушенето  и другите 

свързани с рака  поведения, собственото по-

ведение на човека наистина увеличава зна-

чително риска от такива болести . В Англия и 

Уелс в периода от 1999 до 2009 г. най-голямата 

(възрастово стандартизирана) смъртност сред 

мъжете и жените е вследствие на сърдечно-

съдови болести  независимо от 42-процентното 

намаление на броя през този период за мъжете 

и 40-процентното намаление при жените. 

Постепенно спада и възрастово стандартизи-

раната смъртност от рак  (15% по-ниска при 

мъжете и 13% по-ниска при жените) и от ре-

спираторни болести  (26% при мъжете, 20% 

при жените)  (Office for National Statistics 2010). 

В действителност цялостната възрастово стан-

дартизирана смъртност през 2009 г. е най-

ниската регистрирана в историята и ще следим 

статистиките, за да видим дали тази тенденция 

ще се запази. От гледна точка на броя смъртни 

случаи обаче таблица 1.1. показва, че водещите 

причини за смъртността  са относително 

стабилни през последните две десетилетия (за-

бележете, че това не е възрастово стандарти-

зирана смъртност, а общ брой смъртни случаи).
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Таблица 1.1. Сравнение на водещите (физически) причини за смъртност, 1900–2009 (Англия  и Уелс ) 

Ранг 1900 г. 1995 г. 2000 г. 2009 г.

1. Грип и пневмония Рак Рак (всички) Рак (всички)
2. Туберкулоза, всички форми Сърдечносъдови болести Сърдечносъдови болести Сърдечносъдови болести 
3. Гастроентерит Мозъчен инсулт Пневмония Мозъчен инсулт 
4. Сърдечносъдови болести Пневмония Мозъчен инсулт Пневмония/грип 
5. Мозъчен инсулт Хронична белодробна болест Хронична белодробна болест Хронична белодробна болест
6. Бъбречно заболяване Инциденти Инциденти Инциденти
7. Инциденти Самоубийство Самоубийство Чернодробно заболяване
8. Рак Захарен зиабет Чернодробно заболяване Диабет
9. Болести на ранната детска 

възраст
Чернодробно заболяване Диабет Самоубийство

• Данните за 1900 г. са от СЗО, www.who.int/countries/gbr.

• Данните за 1995 и 2000 г. са от Министерство на здравеопазването, The Nation‘s Health, www.doh.gov.uk.

• Единственото полово различие през 1995 г. е самоубийството на 7-мо място при мъжете, чернодробно 
заболяване – на 7-мо място при жените; през 2000 г. е обръщането на ранговете на диабета и самоубийството 
при жените, т.е. диабетът е на 7-мо място. През 2009 г. водещата причина за смъртност при мъжете са 
сърдечносъдовите болести , докато при жените е ракът; 2-ата водеща причина при мъжете е ракът, при 
жените – инсултът.

• Данните за 2009 г. са от Office for National Statistics (2010), HMSO. Вж. също www.statistics.gov.uk.

Заболеваемост 
Броят нови случаи на заболяване, появяващи се в 
определен времеви интервал – да не се бърка с 
болестност , която се отнася до броя на уста-
новените случаи на заболяване в популацията в 
даден момент.

В световен мащаб водещите причини 

за смъртност включват сърдечносъдовите 

болести , рака , инцидентите и дихателните 

болести , като СПИН  доминира в много афри-

кански и азиатски страни и глобално е чет-

въртата водеща причина за смъртността . 

Световната здравна организация  (World 

Health Organization, 2002) сочи средна про-

дължителност на живота  при раждането в 

страните под Сахара в Африка  47 години, но тя 

би било приблизително 62 години, ако нямаше 

СПИН. Проектираните оценки на световната 

смъртност определят сърдечносъдовите 

болести , мозъчносъдовите болести , вклю-

чително инсултите , хроничната белодробна 

болест  (COPD), възпаленията на долните 

дихателни пътища и ракът на гърлото и на 

белите дробове като петте най-големи убийци 

(в отбелязания ред) към 2020 г., като HIV  ин-

фекцията влиза в глобалните „топ десет“ за 

пръв път (Murray and Lopez, 1997). Тези автори 

освен това предвиждат чрез сложно статис-

тическо моделиране, че в света смъртността  

от инфекциозни болести , например морбили  

и малария, и от перинатални (родилни) и хра-

нителни заболявания значимо ще намалее, 

докато свързаните с тютюна болести  ще се 

увеличат почти трикратно. Такива връзки 

между индивидуалното поведение, здравето 

и болестта осигуряват ключова причина за 

бързия растеж на здравната психология, 

имайки предвид нейния фокус върху личните 

и социалните влияния върху здравословното 

поведение  (вж. глави 3 и 4).

Смъртност
По принцип се представя като статистики 
за смъртността , т.е. броят смъртни случаи 
в дадена популация и/или в дадена година, при-
писвани на определено заболяване/причина (на-
пример брой смъртни случаи вследствие на рак  
при жените през 2000 г.).

Може да се очаква – имайки предвид про-

мените в причините, поради които хората 

умират, – че становищата за това, що е здраве, 

също са се променили в течение на времето. 
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