
Моята история с Остеоид Остеома започна през месец април 2021г. Тогава се появи някакъв лек 

дискомфорт в задната долна част на десния крак, някъде между глезена и коляното. Първите 

няколко месеца не му обръщах внимание, защото се появяваше предимно вечер, но по никакъв 

начин не пречеше на качеството ми на живот. След края на втория месец, вече чувството можеше 

да се квалифицира като слаба болка. Отново най-силно изразена през нощта, но не беше 

достатъчно силна за да пречи на съня. Реших, че може да е свързано със спортна травма, защото 

сравнително често играех футбол.  

 

През лятото на 2021 вече нещата започнаха да стават сериозни, защото болката продължаваше да 

се усилва. На моменти стигаше нива, които не ми позволяваха да заспя и се налагаше употребата 

на обезболяващи. Отново най-силната болка идваше през нощта. Болката беше нещо, което не 

бях изпитвал до сега – не се влияеше от физическо натоварване, не се облекчаваше с промяна в 

позата на крака или покой. Даже обратното, най-силно се усещаше в покой. Посъветваха ме да 

потърся помощ от съдов хирург, защото подобен тип болка може да бъде свързан с проблем с 

кръвоносните съдове. След преглед и изследване с ехограф, съдовият хирург не установи никакви 

проблеми, каза че може да бъде невралгична болка, която да изчезне с времето.  

 

Септември 2021г, беше първият месец, през който болката на моменти беше абсолютно 

непоносима. Особено вечер и през нощта беше изключително остра, такава каквато никога не бях 

изпитвал до тогава. Употребата на нестероидни противовъзпалителни стана абсолютно 

ежедневие. Тогава за първи път ми направиха рентгенова снимка на крака, на която се виждаше 

образование в задната част на тибията. За по-конкретна диагностика първо отидох на ЯМР, а след 

това и скенер. Тогава за първи път ми поставиха диагнозата остеоид остеома и беше ясно, че имам 

нужда от преглед при ортопед, който специализира в костните тумори. След бързо проучване в 

интернет, намерих координатите на др. Сергей Стоянов, който описваше болестта и 

иновативнияза България метод за лечение - редиочестотна аблация. Др. По време на прегледа, 

др. Стоянов потвърди диагнозата и обясни всички детайли около процедурата. След това имаше 

известен период на намаляване на болките за около 2-3 седмици, но след като болката отново се 

изостри реших, че процедурата на др. Стоянов е най-добрата опция, тъй като алтернативата беше 

доста инвазивна операция с много дълъг възстановителен период и по-голям риск.  

 

Самата процедура премина точно, както бе описана от др. Стоянов. Престоят в болницата беше 3 

нощувки, а острата болка, която изпитвах месеци наред изчезна още в деня на извършване на 

радиочестотна аблация. В продължение на 3-4 дена след нея имах слаби болки в мястото на 

тумора, които постепенно отшумяваха. След ден 7ми болките изчезнаха напълно и за първи път от 

месеци наред можех да спя спокойно, без да употребявам обезболяващи медикаменти. Искам да 

благодаря на др. Стоянов за това, че е въвел методът на радиочестотна аблация в България и 

позволява на пациенти да се лекуват тук, а не да се налага да пътуват в чужбина за да получат най-

доброто лечение, което съществува в медицината в момента. Освен това благодаря за коректното 

му и човешко отношение през цялото време и комуникация с него. 

 

 


