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Резюме. Стресът на работното място е причината за сериозни последици на организационно и
индивидуално ниво. Той влияе върху психическото и физическото състояние на индивидите. Статията има за цел да проследи нивото на синдрома на прегаряне (Бърнаут синдрома)  сред здравните служители. Изследват се факторите, които влияят върху тези хора и отговорите как специфичните условия на труд в медицински заведения са свързани със синдрома на професионалното
прегаряне.
Ключови думи: Бърнаут синдром; здраве; болнични заведения; администрация.

Професиите в здравеопазването са безспорно високо рискови по отношение на
стреса. Проучванията в областта както в
България, така и в Европа отбелязват голям брой служители в здравната система
със синдрома на професионално изпепеляване. Тази информация е базисна за промяна управлението на човешкия ресурс в
тази сфера (Стоянов и др., 2012; Stoyanov
et al., 2014).
Спецификата и характерът, условията
на работа, поставят медицинските служители на челно място сред професиите,
изложени на най-голям стрес (Bohle et al.,
2001; Gundersen. 2001). Редица изследвания, в това число и в България (Тилов и
Стоянов, 2014; Stoyanov et al., 2013; Tilov
& Iliev, 2014), демонстрират подкрепа на
тези данни.
Факторите причинители на стреса пораждат влошаване на взаимодействията
между медицинските специалисти както с
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пациентите, така и с работния екип. Те са
причина за ниска удовлетвореност от работата, невротични състояния и развитие
на конкретни заболявания; (Стоянов и др.,
2012; Stoyanov et al., 2015; Tilov et al., 2015).
Факторите, оказващи влияние върху нивата на тревожност са: условията на живот
(качество, сигурност, удоволствие), условията на труд (мотивация, сигурност, удовлетворение), организацията на работния
процес, психологическият климат и др.
(Hansen et al., 2009).
На свой ред тревожността предпоставя
развитието на една депресивна симптоматика, характеризираща се със снижаване
на енергията за работа, намалена продуктивност, липса на удовлетвореност, потиснатост и др. (Maslach & Jackson, 1982;
Potter, 2006).
Тези два компонента на тревожност и
депресивност предхождат и съпътстват
възникването и развитието Бърнаут, харак-

