
РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА Д-Р ВИХРЕН ПЕЕВ,ДМ,  

 

Пеев В., Професионална неудовлетвореност, депресия и стрес. 

Етиология на бърнаут синдрома, сп. Медикъл магазин, бр.12, 2018  

Понятието "стрес" се използва в най-общ смисъл за обозначаване 

натрупване на количество от негативни емоции, които човек преживява в 

ситуации, при които е необходимо да се адаптира към определени факти, 

фактори и условия на средата, в която живее. Високите нива на стрес,  

могат да имат негативен ефект върху физиката, емоциите и умствената 

концентрация, докато по-ниските нива могат да бъдат фактори на 

адаптация и справяне с определена ситуация. Около 75% от физическите 

заболявания са свързани със стреса. 

 

Пеев В., Симптоматика и изява на синдрома   „бърнаут“ .Превенция и 

лечение на синдрома на професионалното  «прегаряне» , сп. Медикъл 

магазин, бр.12, 2018 

Професионалното прегаряне е състояние на физическо, умствено и 

емоционално изтощение, придружено от усещане за неефективност от 

работата при хора, практикуващи професии в социалната сфера. 

Синдромът на изпепеляване се проявява със следните симптоми: 

– Физиологични симптоми – хронична умора, понижена устойчивост 

към вирусни и простудни инфекции, намален имунитет на 

организма, промени в апетита и съответно в теглото; 

– Когнитивни симптоми – апатия, липса на нови идеи, рутинност при 

изпълнение на задълженията, ригидност в мисленето и действията, 

отдръпване, дистанциране, негативно отношение към зависимите 

хора, а понякога към колегите и началниците, отрицателно 

отношение към работата; 

– Емоционални симптоми – чувство за провал, безнадеждност, чувство 

за вина, безпомощност, повишена раздразнителност и нисък 

толеранс към забележки и различни мнения, недоверие, мнителност, 

намалена чувствителност за разбиране, липса на емпатия. 

– Поведенчески симптоми – намалена работоспособност и 

ефективност, вечни оплаквания, мрънкане и недоволство, склонност 

към крайни форми на поведението /рязко отдръпване, агресивност/ и 

рисково поведение – повишена употреба на алкохол и цигари, 

вземане на опиати и др./ 



 

Пеев В., Кратък исторически преглед на теориите за стреса, сп. 

Медикъл магазин, бр.12, 2018 

През 1974г. Хърбърт Фрейденбергер, американски психиатър и психолог  

формулира терминът бърнаут, като характеристика на психологично 

състояние, при здрави хора, които работят в емоционално напрегната 

трудова среда. След дълги наблюдения на професии, работещи предимно с 

хора, той констатира психофизично изчерпване при част от тях, водещо до 

загуба на илюзии и чувство за полезност и удовлетворение от 

извършваната дейност. Първоначално професионалното прегаряне е било 

установено при специалисти, работещи в благотворителни организации и 

медицински учреждения. 

След 1982 г. групата на рисковите професии се разширява, като към нея се 

прибавят педагози, юристи, политици, мениджъри, полицаи и социални 

работници. 

Изследванията през последните години показват, че симптоматиката на 

бърнаут може да се прояви и при хора, които дълго време се грижат за 

болен член на семейството. 

 

Пеев В., Професионален стрес - същност и особености, Съвременна 

медицинска наука, бр.1, 2018 

Професионалният стрес възниква при взаимодействията на хората в 

техните професии. Негативните източници за професионален стрес могат 

да бъдат свързани с организацията и условията на труд, междуличностните 

отношения и изискванията на работната среда и професионалните 

характеристики. Американският психолог Хърбърт Фройденбърг въвежда 

понятието бърнаут /професионално прегаряне/. Това е състояние на стрес, 

което се разглежда като емоционално-когнитивен комплекс от симптоми и 

поведение, натрупани вследствие на продължителен професионален стрес. 

Бърнаут се характеризира с емоционално изтощение /тревожност, 

безпомощност, апатия , параноя, фобийни мисли /, негативна и цинична 

нагласа по отношения на професионалната среда и междуличностните 

взаимоотношения в нея, тенденция за отрицателна себеоценка, хронична 

неудовлетвореност по отношение на извършваната работа и загуба на 

професионална мотивация и интерес. 

 



Пеев В., Оценка на риска и последици от професионалния стрес, 

Съвременна медицинска наука, бр.1, 2018 

Стресът не е нещо, което трябва да се избягва. Сам по себе си стресът има 

защитни функции. Посредством интензивен стрес организмът и психиката 

на човек реагират на измененията на околната среда, още повече ако те 

застрашават индивида. В тези ситуации стресовото преживяване 

мобилизира в максимална степен индивидуалните способности за реакция 

и преодоляване на промяната. 

 

Пеев В., Видове стрес . Стрес и дистрес, Съвременна медицинска 

наука, бр.1, 2018  

Съществува негативен и позитивен стрес: 

Негативният стрес (дистрес, вреден стрес) включва всички видове 

дразнители, които могат да бъдат оценени като неприятни, нарушаващи 

спокойствието и дори живота на човека. Предизвикващите негативен стрес 

фактори могат да се разделят най-общо в три големи групи: 

- екологична система, обществени бедствия 

-  социално-икономически фактори на стрес 

- лични инциденти. 

Положителният стрес може да се провокира от общуване (минало, 

моментно или предстоящо), от извършване на дейност под натиска на 

поставен краен срок, от очакване или предприемане на екстремно 

изживяване и други. 

Съществуват и много други фактори, които се появяват твърде внезапно, 

твърде забележимо и интензивно и с които човек не знае как да се справи. 

 

Пеев В., Източници на професионален стрес (стресори) , Съвременна 

медицинска наука, бр.1, 2018 

Стресорът е химически или биологичен агент, състояние на околната 

среда, външен стимул или събитие, което причинява стрес на организма. 

Стресорите биват остри и хронични, както и вътрешни или външни . 

Събития, причиняващи стрес могат да бъдат: 

- стресори, свързани със средата (в града: силни нива на звука, 

прекомерно силно осветление, прекалено много хора на едно място, 

липса на собствено пространство) 

- стрес в ежедневието (уличен трафик за шофиращите, загубени 

ключове, липса на качествена физическа активност в града) 



- съществени промени в живота (като развод или голяма загуба на 

близък) 

- стресори на работното място, виж стрес на работното място 

социални стресори (изисквания на обществото или в семейството) 

 

Пеев В., Превенция и справяне с професионалния стрес, Мединфо, бр.1, 

2019 

Хората, работещи в сферите на здравеопазването, образованието, 

обслужването и занимаващи се всекидневно и интензивно с проблемите на 

други хора са подложени на риск от професионално прегаряне. Не е лесно 

ежедневно да подпомагаш решаването на проблемите на другите. 

Понякога това е свързано с отрицателни и негативни емоции, с 

натрупването на гняв, обида, разочарование, които създават неясни и 

подтискащ ситуации, често съпътствани от сложни гами от чувства. 

 

 Пеев В., Стратегии за справяне със стреса (копинг стратегии) . 

Личностни параметри при справянето с професионалния стрес, сп. 

Медикъл магазин,  бр.2, 2019   

В психологията стресът най-общо се определя като състояние на 

физическо или психично напрежение, което налага на индивида повишени 

изисквания за приспособяване. Стресорите могат да включват както 

физически, така и психични изисквания. 

Психологическите реакции на стрес са страх и загуба на самоконтрол, 

хронично чувство за застрашеност и опасност, тревога, напрежение, 

депресивно настроение, апатия, гняв, раздразнителност, агресивност, 

чувство за неуспех и неразбиране от другите и  др. Вида на емоционалните 

промени зависи от субективна оценка на ситуацията и хормоналния 

дисбаланс, като при повишаване на хормона адреналин се усилват 

страховите изживявания, при норадреналина гневните и агресивни 

реакции, а при кортизона депресивните. Като цяло колкото по-

застрашаващо се интерпретира стресовата ситуация толкова по-интензивен 

е психосоматичния отговор на индивида.    

        

Пеев В., Историческо развитие на концепцията за «бърнаут» 

синдрома, сп. Медикъл магазин,  бр.2, 2019    

Уолтър Кеннон и Ханс Селие използвали изследвания с животни, които 

позволили да се определият ранните научни основи на изследване на 



стреса. Те измервали физиологичните реакции на животни на външни 

фактори, като топло и студено, продължително задържане на едно място и 

хирургически процедури, а след това изходили от тези изследвания, за да 

направят изводи и за човека.[2][3] 

Последващи проучвания на стрес в организма на човека, Ричард Рахе и 

други установили, че стресът е причинен от отделни, измерими стресори и 

още, че тези стресори могат да бъдат класирани според средната степен на 

стрес, която предизвикват (водещи до стресовата скала на Холмс и Рахе). 

Стресът е осмислен като резултат от външни негативни въздействия, които 

са извън контрола на хората. Въпреки това, съвсем наскоро се появиха 

твърдения, че външните обстоятелства нямат способност да предизвикват 

стрес, а вместо това, действието им се влияе от индивидуалните 

възприятия, възможности и разбирания на човек     

 

Пеев В., Световни,   европейски   и   национални   политики   във   

връзка с професионалния стрес, сп. Медикъл магазин,  бр.2, 2019  

Управлението на стреса е широк спектър от техники и психотерапии, 

насочени към контролиране на нивото на стреса и особено хроничния 

стрес, обикновено с цел подобряване на живота в ежедневието на хората. В 

този контекст, терминът „стрес“ се отнася само до стреса със значителни 

отрицателни последици или дистреса, който е използван в терминологията 

на Ханс Слий, а не това, което той нарича „еустрес“ или стрес, чиито 

последици са полезни. 

Стресът се проявява в множество физически и психически симптоми, 

които могат да се различават в зависимост от ситуационните фактори, в 

които се намира всеки човек. Те могат да включват влошаване на здравето, 

а също така и депресия. Процесът за управление на стреса е обявен за един 

от ключовете към по-щастлив и успешен живот в съвременното общество.  

Въпреки че в живота се изправяме пред множество препятствия, с които 

справянето може да бъде много трудно, управлението на стреса предлага 

много начини, за справяне с тревожността и поддържане на цялостното 

здраве. 

 

Пеев В., Развитие на „бърнаут” синдрома, сп. Медикъл магазин,  бр.3, 

2019  

Психическо, емоционално, физическо и професионално изчерпване – това 

е най-кратката и може би най-точна дефиниция на синдромът на 



изчерпването. Наричат го още синдром на професионалното прегаряне, но 

сами се сещате, че става въпрос за комплексно изчерпване. Не е възможно 

само професионалният аспект да претърпи срив, тъй като проблемът е 

личностен. Всеки един аспект в живота страда при хората, страдащи от 

Burnout-синдрома. 

   Установяван е при хора, занимаващи се с най-различни професии – 

лекари, мениджъри, адвокати, учители и т.н. Синдромът на 

професионалното прегаряне, както подсказва името му, носи със себе си 

загуба на усещане за пълноценност, полезност и удовлетворение от 

постиженията, дефицит на енергия и идеи, хронична умора, апатия, високо 

ниво на критичност, чувство за вина и безнадеждност, раздразнителност, 

загуба на търпение и толеранс, намалена работоспособност и 

концентрация.    

Пеев В., Емпирични проучвания на професионалния стрес и   

„бърнаут“ синдром при лекари, сп. Медикъл магазин,  бр.3, 2019  

Нивото на стрес може да се измери. Един от начините е да се използват 

психологически тестове: тестовата скала на Холмс и Рахе се използва, за 

да измери стресови събития в живота, докато DASS [Скала на депресията и 

тревожността] съдържа данни за измерване на стреса на базата на 

собствени наблюдения. Промяна на кръвното налягане може да бъде 

измерено, за да се провери нивото на стрес, както и промените в условията 

на стрес. В дигитален термометър може да се използва за оценка на 

промените на температурата на кожата, което може да е сигнал за стрес. 

Кортизолът е основният хормон, отделян при стрес и измерването на 

кортизол чрез косата на човек ще покаже информация за 60 до 90 дневното 

ниво на стрес на човек. Този начин за измерване на стрес в момента е най-

популярният метод. 

 

МОНОГРАФИИ 

 

Пеев В., Петров П.,  Влияние на стреса върху хирурзите, ISBN 

978-619-91261-2-7 , НСАГДП, София, 2019 

Проблемът за професионалния стрес е все по-актуален и ангажира 

вниманието на сериозен кръг от професионалисти: социолози, 

психолози, медицински специалисти и др. Множество изследвания 

са насочени към възможностите за оценка, превенция и разработване 

на ефективни стратегии за управление на стреса на работното място. 



Когато на работното място личността е подложена на изисквания, 

които не съответстват на нейния капацитет, на нейните нужди или 

наклонности възниква дисбаланс, който става причина за появата на 

стрес. Ако лицето е годно да се приспособи към новите условия, то 

нивото на стреснамалява и в последствие ефектът може да бъде 

положителен. В литературата това явление е известно като еустрес- 

положителна форма на стреса, която води до адаптиране на субекта 

към стреса. Едно рязко предизвикателство, може да има стимулиращ 

ефект и да възбуди интерес, но ако лицето не е способно да се справи 

със стреса и той стане хроничен елемент, здравето е изложено на 

риск.Ханс Селие (1956-1982) нарича здравословните проблеми, 

свързани с дистреса и напрежението, заболявания на дезадаптацията. 

Като понятие, професионалният стрес навлиза в научната литература 

в края на XIX и в началото на ХХ век, основно след изследванията на 

Ф. Тейлър за производителността на труда и условията на труд. По 

късно професионалният стрес се интерпретира като психологическа 

реакция на организма на работника или служителя в условията на 

труд и особеностите на емоционалната среда, на трудовите и 

социално груповите отношения на работното място. Това от своя 

страна води до изучаване факторите на работната среда, което 

впоследствие се оказва едно от важните условия за оптимизиране 

дейността на медицинските специалисти. Натрупаните факти в тази 

област на познанието са предпоставка болничният мениджмънт да 

изследва периодично условията на средата и да провежда адекватни 

мероприятия за редуциране на отрицателното им въздействие. 

Доказано е, че спецификата на медицинския труд нареждалекарите и 

здравните работници сред професиите, подложени най-силно на 

стресогенно влияние. С още по-голяма сила това важи за работещите 

в хирургични и интензивни отделения. Влиянието на 

професионалния стрес върху психическото и физическото здраве на 

медицинските специалисти и последиците от това върху качеството 

и ефективността на здравните грижи, са недостатъчно проучени и в 

наши дни.  

 

Пеев В., Петров П.,  Стрес и медицина, ISBN 978-619-91261-3-4, 

НСАГДП, София, 2019 



Съвременните изследователски проучвания са фокусирани върху 

психологичните и социалните фактори, характеризиращи работната 

среда, новите тенденции в организацията на труд и тяхното 

въздействие върху психоемоционалното състояние и професионална 

ефективност наиндивидите. Синдромът на професионалното 

изчерпване (бърнаут) се определя от чувство на за емоционална и 

физическа умора или изтощение, отпадналост и хронично енергийно 

изчерпване на ресурсите, продиктувани от непрестанно излагане на 

стрес в работната среда. Непреставащият интерес към тази 

„модерна” болест и необходимостта от неговото изучаване се 

основават на най- малко три причини: 1) Синдромът на 

професионалното изчерпване се среща сравнително често и има 

икономическа и социална тежест както върху отделния индивид, 

така и върху обществото като цяло; 2) Синдромът „бърнаут” е 

стабилен във времето, което прави неговата профилактика още по-

значима; 3) Възможно е проявата на бърнаут да се избегне чрез 

организирани усилия в работната среда и мероприятия за промоция 

на здравето. Икономическото и политическо положение в 

съвременните общества оказват допълнително влияние за 

повишаване нивото на глобалния стрес. Установените механизми на 

развитие на професионалния стрес и бърнаут синдром при 

медицински лица предоставят нови възможности за насочена 

профилактика, управление и лечение на стреса при работа. 

 

 

 

 

 

 


