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Голяма част от хората са изпитвали или изпитват в момента чувство 

на прегаряне (burnout). Известно е, че когато става дума за прегаряне, 

най-често се мисли за професионално прегаряне. То е предмет и обект на 

обсъждане във връзка с професионалната кариера на даден човек и 

прегарянето в професионалния му живот. Обикновено този процес се 

наблюдава при хора, чийто живот се върти около работата за препитание.  

За първи път терминът burnout се употребява от Херберт 

Фройденбергер (Herbert Freudenberger) през 1974 използва, като причина 

за загуба на мотивация, желание за работа и развитие. „Споделя се 

мнението, че работещи хора, които са високо организирани, но и изцяло 

посветени на своята работа, са всъщност най – уязвими и застрашени от 

прегряване и последващо изчерпване“1.  

Има обаче, случаи, в които животът на човека се върти основно 

около хроничното му заболяване? Не малко хора, страдащи от една или 

няколко хронични болести, също могат да изпитват особен вид 

прегаряне. Това прегаряне обаче може да се окаже изключително 

опасно за човека. 

Ето какво разказва авотрката на основния текст: „Беше лятото на 

2018 г. и бях толкова уморена да се боря със застрахователи и лекари, за 

да бъда прегледана. В продължение на месеци пишех и се обаждах на 

лекаря си, за да получа отговори за резултатите от стрес теста, който беше 

направен преди шест месеца, само за да ми каже, че резултатите не са 

убедителни и трябва да направя още изследвания. Колкото повече 

имейли му изпращах и му задавах въпроси, толкова повече се 

разстройваше. В крайна сметка лекарят каза, че не може да ме приема 

повече и иска да отида при друг лекар. Опитах се да подам жалба, но 

                                                           
1 Виж: https://gerganageorgieva.com/news-articles/burnout-profesionalno-pregariane.html 



продължавах да се разминавам със застрахователната компания. Бях 

уморена, стресирана и прегоряла и престанах да се боря, за да получа 

необходимите грижи, докато накрая не се озовах в спешното отделение“. 

 

Прегаряне, изчерпване (Burnout) срещу Депресия 

Преди да се навлиза в каквато и да било конкретика, е важно да се 

разбере разликата между чувството на прегаряне и депресията. Казано 

накратко: прегарянето е изчерпване на физическите или 

емоционалните сили или мотивацията, обикновено в резултат на 

продължителен стрес или разочарование. От своя страна депресията 

се определя от чувство на тъга, загуба на интерес към ежедневието и 

безнадеждност; в отделни случаи се наблюдава и чувство гняв и 

раздразнителност. Тези чувства могат да обхващат всички сфери от 

живота на даден човек. При наличие на такива мисли, е наложително да 

се потърси медицинска помощ. 

Важно е да се запомни: прегарянето не е медицинска диагноза, но 

депресията е такава. Понякога прегарянето може да маскира като 

депресия, затова е важно да се говори с професионалист. 

 

Разбиране на хроничните болести/медицинското 

прегаряне 

„Прегарянето при хронични заболявания е състояние на 

емоционално, физическо и психическо изтощение, причинено 

от справянето с хроничните болести и медицинските 

проблеми. Този вид прегаряне може да бъде изключително 

опасен, защото ако човек се предаде или спре да се бори, 

животът му може да бъде застрашен“. 

Детската болница в Тексас разказва за това в материала 

„Психологически усложнения при живот с хронично заболяване“. 

Симптомите включват: 

- Чувство на безпомощност, 



- Изчерпване/умора, 

- Откъсване и деперсонализация, 

- Изолиране, 

- Отлагане, особено когато става въпрос за важни срещи, 

- Пропускане или отсъстиве от срещи, 

- Липса/загуба на мотивация за лечение или план за грижи, 

- Цинизъм към лекарите и медицинските специалисти. 

Причините могат да включват: 

- Противодействие от страна на лекари и медицински специалисти 

- Многократна необходимост да се обяснява увреждането или 

състоянието на тези, които поставят под въпрос неговата основателност, 

- Постоянно застъпничество за получаване на грижи, 

- Прекарване на часове с телефона в опити за определяне на срещи и 

получаване на направления, 

- Медицинско посттравматично стресово разстройство, 

- Депресия. 

Стратегии: 

- Поговорете с човек, на когото имате доверие, 

- Терапия, 

- Поискайте помощ за грижи, 

- Намерете онлайн общност, 

- Опитайте се да си уговорите среща със специалист (ако е 

възможно). 

Ето какво пише авторката на материала в заключение: „В крайна 

сметка получих необходимата медицинска помощ. Сега имам мениджър 

по случая, който ми помага, като се застъпва за мен и се уверява, че се 

грижат за мен. От време на време се претоварвам от всичко това и просто 

се затварям и преставам да следя насочването ми. Но се научих да 

забелязвам признаците на собственото си прегаряне от хроничното 

заболяване и открих, че най-добрите стратегии за мен са да се опитам да 

се съсредоточа върху това да правя по една среща и да говоря със 



семейството си и терапевта, когато се чувствам стресирана от всичко 

това“. 

Всеки има право да живее без болка, без стрес, без хронични болести. 

За съжаление много често това е невъзможно. Тогава всеки има право на 

подходящи и ефективни грижи. Но има и задължението да предприема 

действия, които ще доведат до получаването на тези грижи. 

Никой не трябва да забравя: прегарянето от и при наличие на 

хронично заболяване може да бъде много опасно. 
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