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Стратегическото партньорство BENDIt-EU вярва, че предотвратяването на burnout, за да 

бъде ефективно, трябва да започне възможно най-рано, още по време на обучението във 

висшите училища. Процесът включва широко придобиване на умения и използване на 

инструменти, предназначени да разпознават симптомите на преумора и пренатоварване, 

както и да наблюдават тяхното развитие. Ние също така смятаме, че burnout трябва да се 

разглежда на всички нива, съответно организационно, колективно и индивидуално. 

Ние се стремим към: 

 повишаване на осведомеността относно синдромът на професионалното изчерпване 

чрез предоставяне в широк мащаб на актуална, основаваща се на факти информация 

за идентифициране, превенция и най-ефективни интервенции; 

 подобряване на благосъстоянието на студентите – бъдещи медици и здравни 

работници, които са изложени на риск от развитие на burnout или страдат от леки, 

умерени и тежки форми на това състояние; 

 подобряване на уменията на персонала, работещ в университетската администрация, 

които пряко се отнасят и до случаи на burnout; 

 предоставяне на препоръки на академичния мениджмънт за разработване на 

нормативи и разпоредби, предназначени за справяне и предотвратяване на burnout 

ефекти. 

Екипът на Медицински факултет при Тракийски университет е част от консорциум, който е 

изграден на базата на дългогодишно успешно сътрудничество и съвместна работа на: 

 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE'CAROL DAVILA' DIN BUCURESTI 

 SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI 

PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI 

 VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE - VITECO SRL 

 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL 

 UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 UNIVERSITY OF NICOSIA 

 


