
1 Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо 
жените и децата бежанци и мигранти в България

фондация асоциация анимус

Стрес, дистрес и разстройство1 

Определение за стрес:

• Стресът е незабавна биологична, физиологична, социална и психоло-
гическа реакция на промените в ситуацията около нас. Механизмът 
на стреса е „сигнал за тревога – реакция“, когато сме изправени пред 
възможна заплаха. Заплахата може да е промяна във вътрешната или 
външната ни среда, към която трябва да се приспособим и с която 
трябва да се справим. Всеки индивид реагира различно на стреса.  
Хората имат различно ниво на поносимост. В една и съща ситуация 
не всеки изпитва стрес.

• Стресът е нормална и естествена реакция, чиято цел е да предпазва, 
поддържа и стимулира живота. Ако начините ни за справяне със стрес 
са адаптивни и здравословни, стресът може да ни се стори нещо  
позитивно, „предизвикателство“. Стресът, с който не съумяваме 
да се справим добре, е по-негативно преживяване. Това понякога се  
нарича дистрес.

1 Източник: Supporting survivors of violence in Europe: a training curriculum. Authors: 
UNICEF, WRC. Published: April 2021. Available at: https://www.unicef.org/eca/reports/
supporting-survivors-violence-europe-training-curriculum
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Определение за дистрес и краен дистрес:

• Дистрес е временен срив на уменията за справяне и решаване на  
проблеми като реакция на много стресираща ситуация.

• Дистресът обхваща широк спектър от чувства – от безсилие, 
тъга и страх до безпокойство и паника. Освен чувствата дистре-
сът може да засегне и такива области от живота като мислите  
и поведението ни.

• Краен дистрес или травматичен стрес може да настъпи вследствие 
на изключително стресиращо събитие (наричано още травматич-
но събитие), когато е имало опасност от увреждане или смърт 
за индивида или за негов близък. Реакциите могат да са физически,  
емоционални, когнитивни, поведенчески и/или социални и включват 
екстремен страх, преживяване на събитието отново и отново, 
свръхвъзбуда (например неспособност за оставане на едно място), 
депресия, сериозни затруднения във взаимоотношенията и злоупо-
треба с наркотични вещества.

Преживяващите краен дистрес могат да изпаднат в психично със-
тояние на обърканост вследствие на интензивен стрес (известен 
също като шок). Изключително стресиращи събития като сексуал-
ното насилие често са толкова „шокиращи“ и болезнени, че могат 
да завземат цялото внимание на преживяващия ги. В този момент 
човек не е в състояние да се справя, както би се справил в други  
ситуации.



3 Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо 
жените и децата бежанци и мигранти в България

фондация асоциация анимус

Всеки индивид реагира различно  
на екстремни стресори:

• Възможностите на индивида за справяне и механизмът му за справя-
не могат да определят как ще реагира след стресиращи събития.

• Социалният контекст (реакцията на близките на преживелия  
насилие, равнището на оказаната социална подкрепа и т.н.) също 
оказва важно въздействие върху физическата, емоционалната,  
когнитивната, социалната и поведенческата му реакция.

• Културата също определя начина, по който реагират преживелите 
насилие. В някои култури липсата на очакваната конкретна реакция 
от страна на жертвата изглежда като „лудост“ и може да доведе 
до убеждението, че жертвата е съпричастна към престъплението.  
Това може да засили обвиненията към жертвата от страна на  
семейството и общността, както и склонността ѝ към самообвине-
ние. Потребността на обществото да долови „очевидни“ признаци 
на дистрес, може да остави незабелязан преживявания от жертва-
та тежък и хроничен, но не толкова „очевиден“, вътрешен дистрес  
(усещане за празнота или безнадеждност, липса на доверие, страх  
за децата и за бъдещето и прочие).

• При повечето жертви на насилие реакцията на дистрес или краен 
дистрес е нормална реакция на изключително стресиращите съби-
тия. Много от тях се научават да се справят, особено със социална и 
емоционална подкрепа, а дистресът намалява с времето2. 

Разликата между дистрес и краен дистрес е в степените на тежест 
на събитията или стресорите и от реакцията на тези събития или  
стресори.

2 IASC. 2005. Guidelines for Gender-based violence interventions in humanitarian 
settings. p.69. [„Насоки на Междуведомствения постоянен комитет на ООН за 
включване на намеса при случаи на насилие, основано на пола, в хуманитарните 
операции“, стр. 69]
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Определение за психично разстройство,  
което може да се развие след изключително 
стресиращи или травматични събития:

• В повечето случаи реакцията на екстремни стресори отслабва след 
изчезването на стресора по естествен път без външна интервенция. 
Въпреки това травматичните събития могат понякога да доведат 
до поведенческа дисфункция, наричана още психично разстройство.

• Подобни дисфункции са реакция, която продължава дълго след промя-
ната на събитията и/или условията.

• Психичното разстройство е съвкупност от симптоми или реакции, 
наричана синдром, който причинява „личностна дисфункция”. Това 
води и до намаляване на способността на жертвата да продължи 
да извършва ежедневните си дейности като работа, грижа за други,  
посещаване на училище и прочие.

Важно е да се прави разграничение между дистрес и разстройство, 
защото жертвите с разстройство най-вероятно няма да могат  
да се справят сами. Те се нуждаят от специализирана професионална  
помощ (оценка и лечение на психичното здраве). Емоционалната и соци-
ална подкрепа би била от полза за жертвите, страдащи от дистрес или 
краен дистрес, но те могат най-вече да разчитат на собствените си 
механизми и способности за справяне.


