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STRES I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 
Iwona Pieniążek 
psycholog kliniczny 
 
WPROWADZENIE 

• Problematyka stresu  i radzenia sobie stanowi jeden z najważniejszych obszarów we 
współczesnej psychologii zdrowia. 

• Stresowi przypisuje się istotną rolę w powstawaniu dyskomfortu psychicznego, 
zaburzeń zachowania i trudności w przystosowaniu społecznym człowieka. 

• Dowodzi się znaczenia stresu chronicznego i wysoce intensywnego w powstawaniu 
nerwic i chorób psychicznych 

• Stres stanowi źródło wielu chorób, określanych jako psychosomatyczne (zalicza się tu 
m. in.: wrzody trawienne, zaburzenia układu krążenia, alergię, astmę, migrenę) 
 
W odniesieniu do ludzi chorych:  
 

• Samą sytuację choroby traktuje się jako szczególnie stresującą 
• Stres wpływa na powstawanie choroby, ale również na zachowanie człowieka i 

przebieg jego leczenia 
• Przeżywanie stresujących wydarzeń życiowych, szczególnie o charakterze krytycznym, 

osłabia dotychczasowe nawyki zdrowotne, prowadzi do wzmożenia zachowań 
antyzdrowotnych w zakresie palenia, picia, odżywiania się , snu 

• W odniesieniu do pracy związanej z innymi ludźmi: 
• Analizuje się wpływ stresu zawodowego w kontekście wypalenia zawodowego 

 
Jednocześnie: 
 

• Uważa się, że życie bez stresu jest niemożliwe (Selye, 1977) 
• Stres to również proces mobilizacji organizmu do walki, przystosowania się, 

opanowania wymagań rzeczywistości zewnętrznej, szansa na zysk i rozwój 
• Psychologia zdrowia koncentruje się na procesach radzenia sobie ze stresem; 

stanowić mogą z jednej strony źródło trudności i nieprzystosowania, z drugiej mogą 
ochronić człowieka przed destruktywnym działaniem stresu, mogą też prowadzić do 
wzmożenia odporności i rozwoju osobistego. 

• Szczególną rolę w zmaganiu się z zagrażającymi czynnikami i wydarzeniami mają 
osobiste zasoby radzenia sobie i wsparcie zewnętrzne. 
 
W literaturze psychologicznej tradycyjnie wyróżnia się wyróżnia się trzy nurty w 
ujmowaniu stresu: 

1. Stres jako bodziec, zewnętrzna sytuacja czy wydarzenie  
2. Stres jako reakcja człowieka, zwłaszcza reakcja emocjonalna, doświadczana w 

postaci określonego przeżycia 
3. Stres jako relacja czynników zewnętrznych z właściwościami człowieka 

 
Stres 
 Zespół reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają stan jego 
równowagi i wystawiają na próbę lub zakłócają jego zdolność radzenia sobie. 
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Stresory 
 Zdarzenia bodźcowe wymagające od organizmu  pewnego rodzaju reakcji 
adaptacyjnej.  
Reakcja organizmu –jest uzależniona jest od kombinacji reakcji mających udział na 
różnych poziomach (fizjologicznym, behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym) 
 
STRESORY- PODZIAŁ 
I.  
Zewnętrzne– nadmiar obowiązków, presja czasu, 
zmiana mieszkania, pracy, awans w pracy, ślub 
wewnętrzne - nierealistyczne oczekiwania, brak poczucia sprawowania kontroli, 
kwalifikacji, kompleksy, nieodpowiednie nawyki. 
 
II. Ze względu na siłę i zakres: 
• Dramatyczne wydarzenia, o rozmiarach katastrof, obejmujących całe grupy 
• Poważne wyzwania i zagrożenia, dotyczące jednostek 
• Drobne codzienne utrapienia 

 
III. Charakterystyka stresorów w wymiarze czasowym: 
• Jednorazowe (nieprzyjemne spotkanie) 
• Periodyczne lub cykliczne (wizyty nielubianych krewnych) 
• Chroniczne (nieudane małżeństwo) 
• Sekwencyjne  (rozwód) 

 
Kwestionariusz SRRS Thomasa Holmesa I Richarda Rahe'a (1967) 
 
Zdarzenie             Liczba punktów określająca obciążenie  
 
• Śmierć współmałżonka                  100  
• Rozwód      73  
• Ślub       50  
• Utrata pracy      47  
• Pogodzenie się ze współmałżonkiem   45  
• Reorganizacja przedsiębiorstwa   39  
• Zmiana pracy      36  
• Zmiana godzin lub warunków pracy   20  
• Urlop       13  
• Święta       12  
 
RODZAJE STRESU 
 
• STRES OSTRY - przejściowe stany pobudzenia, mające zwykle jasno określony 

początek i koniec 
  

• STRES CHRONICZNY – stan trwającego w pobudzenia, rozciągniętego w czasie, w 
trakcie którego żądania otoczenia są postrzegane jako przekraczające dostępne 
zasoby, niezbędne do radzenia sobie z nimi.  
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BIOLOGICZNE UJĘCIE STRESU I FIZJOLOGICZNE REAKCJE NA STRES 
        Reakcje alarmowe na poważne zagrożenia 
 
Lata 20. XX w. Walter Cannon-  pierwszy opis reakcji na stres : ,, reakcja walcz lub 
uciekaj” 
 

PODWZGÓRZE- CENTRUM REAKCJI NA STRES 
 

• KONTROLUJE AUTONOMICZNY UKŁAD NEROWY 
• AKTYWUJE PRZYSADKĘ MÓZGOWĄ  

 
AUTONOMICZNY UKŁAD NEROWY 
 
1. Reguluje aktywność narządów -w warunkach stresu:- szybszy i głębszy oddech, 
wzrost pulsu, zwężenie naczyń krwionośnych, wzrost ciśnienia krwi -zmniejszenie 
aktywności układu pokarmowego 
    - AUN -> rdzeń nadnerczy ->uwolnienie adrenaliny i noradrenaliny do krwi  
 
PRZYSADKA MÓZGOWA 
 
1. wydzielanie hormonu tyreotropowego (TTH)->pobudzenie tarczycy ->wzrost 
poziomu energii 
2. Wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) -> pobudzenie kory 
nadnerczy ->wydzielanie hormonów kontrolujących procesy metaboliczne oraz 
uwalnianie cukru z wątroby do krwi. 
 

BIOLOGICZNE UJĘCIE STRESU I FIZJOLOGICZNE REAKCJE NA STRES 
        Badania nad wpływem ciągłego stresu 
 
Lata 30. XX w. - badania fizjologa kanadyjskiego Hansa Selye’go : biologiczna teoria stresu  
,,Stres”- zespół niespecyficznych zmian organizmu powstających w odpowiedzi na działanie 
bodźców szkodliwych : Ogólny zespół adaptacyjny (General Adaptation Syndrom, GAS)   
            Stres jako reakcja. 
 
    STADIA STRESU wg Selye'go: 
 
I. Reakcja alarmowa  
- mobilizacja sił obronnych- krótki okres pobudzenia, w trakcie którego organizm 
przygotowuje się na intensywną aktywność  
II. Stadium odporności 
-stadium umiarkowanego pobudzenia -organizm uczy się skutecznie i bez nadmiernych 
zaburzeń radzić sobie ze stresorem. Jeśli organizm poradzi sobie z trudną sytuacją, wszystko 
wraca do normy. W innym wypadku następuje trzecia faza. 
III. Stadium wyczerpania 
-stałe pobudzenie całego organizmu (przewlekły stres) prowadzi do wyczerpania zasobów 
odpornościowych, co może prowadzić do chorób psychosomatycznych, a w szczególnych 
przypadkach nawet do śmierci. 
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PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE STRESU  
 Poznawczo-transakcyjny paradygmat stresu R. Lazarusa  i  S. Folkman 

Stres jako relacja/proces. 
 

,,Stres to określona relacja pomiędzy osobą a otoczeniem, która jest oceniana jest przez 
osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi“ 
(Lazarus i Folkman, 1984) 
 
O uznaniu relacji za stresową rozstrzyga subiektywna ocena znaczenia relacji przez osobę w 
niej uczestniczącą, a nie właściwości obiektywne. Czynnik obiektywnie groźny dla człowieka 
może nie powodować stresu, jeśli nie zostanie tak oceniony. 
Podstawowym wątkiem w tej teorii jest znaczenie kontekstu sytuacyjnego oraz znaczenie 
relacji jednostka – otoczenie dla wszystkich form aktywności człowieka.  Autor podkreśla 
znaczenie wzajemnych oddziaływań w tym układzie, wprowadzając termin transakcja, aby 
podkreślić, że jednostka wraz z aktualnym kontekstem sytuacyjnym stanowią całość,  
o właściwościach niesprowadzalnych do sumy elementów składowych. 
Jednostka i otoczenie wpływają na siebie wzajemnie, a więc relacja ta ulega ciągłemu 
przeobrażeniu.  
 
Dwa stopnie oceny w relacji z otoczeniem: 
 
OCENA PIERWOTNA: „Czym jest dla mnie to zdarzenie?"  
 
 Możliwe odpowiedzi: 

• Fakt bez znaczenia 
• Korzyść 
• Zdarzenie wym. wysiłku adaptacyjnego  

 
   OCENA WTÓRNA: ,,Co mogę w tej sytuacji zrobić?"  
 
 Możliwe odpowiedzi: 

• Nie podejmowanie aktywności 
• Poszukiwanie informacji 
• Bezpośrednie działanie 
• Redukcja wewnętrznych emocji 

 
Obydwa stopnie oceny są ze sobą sprzężone i przebiegają niemalże równocześnie. 
 
Ocena poznawcza – poznawcza interpretacja i ocena stresora– zmienna modyfikująca stres. 
 
Transakcja stresowa w ocenie pierwotnej może być ujmowana jako: 
 

• krzywda /strata      (możliwe emocje: złość, żal, smutek) 
• zagrożenie             (możliwe emocje: strach, lęk, martwienie się) 
• wyzwanie              (możliwe emocje: strach, lęk, nadzieja, zapał, podniecenie) 
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Ocena wtórna : 
• Dotyczy możliwości podjęcia działania usuwającego przyczyny stresu, łagodzącego 

jego skutki, a w przypadku wyzwania – działania prowadzącego do osiągnięcia 
dostępnych korzyści – jest punktem wyjścia aktywności ukierunkowanej na zmianę 
transakcji stresowej, czyli procesu radzenia sobie 

• Dotyczy zarówno źródeł stresu, jak i posiadanych zasobów 
• Jest ponawiana w miarę wypróbowywania różnych sposobów radzenia sobie: jeśli 

pierwsze sposoby nie działają i stres utrzymuje się, podejmowane są nowe działania, 
a ich skuteczność także podlega ocenie 
 
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM  (COPING) 
 
 Termin radzenie sobie (Coping) odnosi się do procesów postępowania z 
wewnętrznymi lub zewnętrznymi wymaganiami, postrzeganymi jako wyczerpujące lub 
przekraczające zasoby. 
 
     Proces radzenia sobie pełni dwie funkcje: 
 
1.Instrumentalną – uporanie się z problemem, który jest źródłem stresu 
2.Regulującą emocje – zmiana swojego zachowania, zmniejszenie napięcia 
 
       Radzenie sobie: 
 

1. Zorientowane na problem 
2. Zorientowane na emocje 

 
RADZENIE SOBIE ZORIENTOWANE NA PROBLEM 
 

Zmiana stresora lub relacji jednostki ze stresorem poprzez bezpośrednie działania i 
/lub działania związane z rozwiązywaniem problemu 
 

• walka (niszczenie, osłabianie usuwanie zagrożenia) 
• ucieczka (zdystansowanie się) 
• poszukiwanie opcji związanych z walka lub ucieczką (negocjowanie, targowanie się, 

pójście na kompromis) 
• zapobieganie stresorowi w przyszłości ( działanie w kierunku zwiększenia swojej 

odporności lub zmniejszenia siły przewidywanego stresu) 
 
RADZENIE SOBIE ZORIENTOWANE NA EMOCJE 
 

Zmiana siebie poprzez działania poprawiające samopoczucie, ale nie zmieniające 
stresora 

• działania zorientowane na organizm (używanie leków p/ lękowych, relaksacja) 
• działania zorientowane poznawczo (planowane odwrócenie uwagi, fantazje, myślenie 

osobie) 
• terapia 
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RADZENIE SOBIE ZE STRESEM  (COPING) 
 

• Efektywne radzenie sobie wymaga zarówno opanowywania emocji (np. poprzez 
zachowania ucieczkowe lub zaprzeczanie sytuacji zagrożenia),  jak też działania, 
dzięki którym stresowa transakcja zmienia się. 

• Często bez samouspokojenia się niemożliwe jest podjęcie działań mających na celu 
zmianę sytuacji, własnych przekonań czy  zachowania się. 

• Jednak niekiedy obie funkcje radzenia sobie mogą pozostawać ze sona w konflikcie: 
• Koncentracja na uczuciach w obliczu zagrożenia  lub straty za pomocą mechanizmów 

obronnych lub używania substancji odurzających, może pogarszać  istniejące relacje 
człowieka ze światem i uniemożliwiać dobre przystosowanie się człowieka.  
 

8 ogólnych strategii radzenie sobie: 
 

• Radzenie sobie konfrontacyjne 
• Dystansowanie się  
• Samokontrola 
• Poszukiwanie wsparcia 
• Przyjmowanie odpowiedzialności 
• Ucieczka –unikanie 
• Planowe rozwiązywanie problemów 
• Pozytywne przewartościowanie 

 
Wsparcie społeczne jako zasób 
 
Typy wsparcia: 

1. Emocjonalne 
2. Informacyjne 
3. Instrumentalne 
4. Materialne 

 
Asertywność jako zasób: 
 

• To sposób autoekspresji własnych przekonań i uczuć oraz radzenia sobie z 
wymaganiami relacji życiowych dotyczących głównie kontaktów interpersonalnych 

• Asertywny sposób zachowania się jest adekwatny (zgodny z tym, co myśli i czuje 
człowiek), konstruktywnie otwarty i uczciwy, stanowczy i wyrażający pewność siebie, 
swobodny, ale kontrolowany oraz respektujący dobro innych ludzi. 

 
Asertywność przejawia się w: 

1.  swobodnym wyrażaniu siebie, swoich przekonań i potrzeb 
2. Reagowaniu na wymagania, jakie stawiają człowiekowi relacje z innymi ludźmi 
3. Rozwiązywaniu zadań i problemów życiowych 
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STRES – ZAPOBIEGANIE 
 
1. Zwiększenie przewidywalności sytuacji: 
  - organizowanie pracy własnej 
  - zwiększanie kompetencji i doświadczenia zawodowego 
  - wywieranie wpływu na organizowanie pracy zespołu, komórki itp. 
2. Rozwijanie w sobie odporności na stres: 
 - fizjologiczna odporność - dieta, kondycja fizyczna, muzyka, rekreacja 
 - psychologiczna odporność - styl życia, atrybucja przyczynowo - skutkowa, asertywny styl 
bycia 
 - społeczna odporność - wspierające relacje osobiste, zdolność współpracy w zespole 
3. Procedury antystresowe: 
 - techniki relaksacji 
 - wizualizacja,  zmiana nastawień  
 - pozytywne myślenie  
 
STRES – TECHNIKI REDUKCJI STRESU 
 
WYBÓR TECHNIKI ZALEŻY OD ŹRÓDŁA  STRESU  
 

1. metody środowiskowe ( stresory tkwiące w otoczeniu): 
redukowanie wagi wydarzenia, obniżenie stopnia niepewności ,zwiększanie 
możliwości uniknięcia niekorzystnych następstw zdarzenia , słuchanie relaksacyjnej 
muzyki   

2. techniki fizjologiczne (przy pobudzeniu układu nerwowego ): 
relaksacja mięśniowa, kontrolowanie oddechu 

3. techniki umysłowe (poziom stresu zależny od czynników psychologicznych): 
relaksacja wyobrażeniowa, pozytywne myślenie, autosugestia – autohipnoza 

 
WYPALENIE ZAWODOWE 
 
Z zespołem wypalenia zawodowego (WZ) mamy do czynienia wówczas, gdy długotrwałe 
przeciążenie psychofizyczne pracą zawodową staje się dla pracownika trudnością nie do 
zniesienia i prowadzi do emocjonalnych, psychosomatycznych i behawioralnych zaburzeń, 
ograniczając lub odbierając zdolność do pracy.   
 
• Wypalenie traktować można jako stan wyczerpania psychicznego, które jest 

następstwem tego, że człowiek nie radzi sobie z sytuacjami stresowymi. 
• Jest skutkiem ciągłej lub częstej frustracji, spowodowanej brakiem sukcesów i 

satysfakcji w pracy. 
 
WYPALENIE W PERSPEKTYWIE EGZYSTENCJALNEJ 
 

• ,,Popiół pozostający na zgliszczach początkowego płomiennego zaangażowania w 
pracę“, „Żeby się wypalić, trzeba najpierw płonąć”, „Gasnący płomień“  

• Wyczerpanie się sił 
 

• Zasadnicza przyczyna wypalenia tkwi w naszej potrzebie sensu życia 



   
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 

 

Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”  

dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 

 

• Ludzie chcą wierzyć, że życie ma sens, że to co robią, a zatem i oni sami – jest 
pożyteczne i ważne. 

• ,,Dążenie do znalezienia sensu jest główną siłą motywacyjną człowieka“ (Frankl, 
1963)  

• Gdy poszukiwanie sensu życia w pracy kończy się zawodem, wynikiem jest wypalenie 
 
WYPALENIE – GRUPY RYZYKA 
 

• Najbardziej narażeni na ryzyko wypalenia są: 
• Pracownicy służby zdrowia: lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, psycholodzy  
• Pracownicy edukacji: nauczyciele, wychowawcy 
• Pracownicy służb socjalnych 
• Osoby pracujące z bezdomnymi, bezrobotnymi, uzależnionymi 
• Inne zawody: policjanci, księża, przedstawiciele handlowi 

 
POSTAWY TYPOWE DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYPALENIEM 
 

• Angażowanie się w pracę całym sercem 
• Duże oczekiwania względem własnej osoby 
• Negowanie granic osobistego obciążenia 
• Spychanie na plan dalszy własnych potrzeb 
• Dobrowolne i chętne przyjmowanie na siebie nowych obowiązków i zadań 

 
WYPALENIE ZAWODOWE W PERSPEKTYWIE WIELOWYMIAROWEJ 
 
Wypalenie zawodowe to psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji 
oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z 
innymi ludźmi w pewien, określony sposób (Maslach, Jackson, 1986). 
 

Wypalenie 
zawodowe

(professional burnout)

Wyczerpanie 
Emocjonalne

 
Nadmierne obciążenie

 emocjonalnie, 
uszczuplenie 

 zasobów emocji  

Depersonalizacja

Negatywne, 
bezduszne,

 zbyt obojętne 
reagowanie

na innych ludzi

Obniżone poczucie 
osiągnięć osobistych

Spadek poczucia 
własnej  kompetencji 
i sukcesów w pracy
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WYPALENIE ZAWODOWE W PERSPEKTYWIE WIELOWYMIAROWEJ 
 
Faza emocjonalnego wyczerpania 

• Nadmierne i długotrwałe obciążenie, z którym człowiek nie jest w stanie poradzić 
sobie => 

• Emocjonalne wyczerpanie, drażliwość 
• Zmęczenie, niska chęć działania  
• Brak satysfakcji z wykonywanej pracy 
• Somatyzacja przeżywanych trudności (forma ucieczki): chroniczne zmęczenie, bóle 

głowy, bezsenność, zaburzenia gastryczne 
 

Faza depersonalizacji 
• Negatywne, zdehumanizowane formy zachowania: sztywność, cynizm, apatia. 
• Relacje z pacjentem tracą podmiotowy charakter =>stają się obojętne, bezosobowe, 

przedmiotowe =>  
• W kontakcie z pacjentem: dystansowanie się, unikanie, pogarda, brak współczucia    
• Obwinianie pacjentów  za ich problemy 
• Utrata ideałów i poczucia sensu pracy   

 
Faza chroniczna 

• Spadek poczucia kompetencji 
• Subiektywne i  obiektywne obniżenie jakości pracy (Pracownik stara się temu 

zapobiec, poprzez: zwiększenie czasu i intensywności pracy lub systematyczne 
uchylanie się od obowiązków) 

• Rośnie liczba konfliktów ze współpracownikami 
• Narasta niezrozumienie ze strony przełożonych 
• Dalsze uprzedmiotowienie stosunku do pacjenta (wrogość, brak kontroli emocji) 
• Utrata możliwości rozwiązywania problemów zawodowych i niesienia pomocy 
• Całkowity brak satysfakcji ze swojej pracy, postawa rezygnacji 
• Utrata radości życia, zmniejszone zainteresowanie otoczeniem 

 
KONCEPCJA KONTINUUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
 

 
 

 
 WYPALENIE                                     ZAANGAŻOWANIE 

                    
wyczerpanie                                                    energia życiowa 
 
cynizm / depersonalizacja                                  współpraca 
 
nieefektywność działania                                   skuteczność działania  

              brak satysfakcji                                                           
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ZAANGAŻOWANIE : 
• wskazuje na dobrą kondycję psychiczną i dysponowanie umiejętnościami potrzebnymi 

do wykonywania zadań oraz na motywację do działania 
• Może być wskaźnikiem spełniania się w zawodzie, podczas gdy wypalenie sugeruje 

trudności i niepowodzenia oraz brak sukcesów w pracy. 
 

KONCEPCJA KONTIMUUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
 

• ukazuje wpływ pracy zawodowej na samopoczucie i dobrostan jednostki 
• Implikuje, że strategie promujące zaangażowanie mogą być istotnym elementem 

profilaktyki zmniejszającym ryzyko wypalenia. 
 
Konflikty w pracy      ==> wzrost emocjonalnego wyczerpania 
Relacje wsparcia i wzajemnej pomocy wśród pracowników, doskonalenie umiejętności 
zawodowych, możliwość wpływania na podejmowane decyzje ==>poczucie sukcesów 
zawodowych 
 
SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE WYPALENIA ZAWODOWEGO 
 

• Subiektywne poczucie przepracowania, brak chęci do pracy, 
• niechęć wychodzenia do pracy 
• Poczucie izolacji, osamotnienia 
• Postrzeganie życia jako ponurego, ciężkiego 
• Negatywne postawy wobec podopiecznych 
• Brak cierpliwości, skłonność do irytacji na gruncie rodzinnym 
• Częste choroby 
• Negatywne, ucieczkowe myśli,  a nawet myśli samobójcze.  

 
OBJAWY WYPALENIA ZAWODOWEGO 
 

 Brak entuzjazmu do pracy lub niestabilność uczuć 
 Uczucie, że coś, co dotychczas było w pracy atrakcyjnym wyzwaniem zniknęło  
 Uczucie, że czynności dotychczas wykonywane  

z naturalnym entuzjazmem stały się zadaniami wykonywanymi ,,na siłę” 
 Zwlekanie i odkładanie wykonania czynności realizowanych do tej pory bez 

problemów 
 Irytacja nieproporcjonalnie wielka do przyczyny 
 Wzrost dystansu fizycznego wobec podopiecznych , zmiana sposobu zwracania się do 

pacjentów 
 Gotowość do korzystania ze zwolnień lekarskich 
 Częste powtarzanie się drobnych dolegliwości zdrowotnych  
 Narastające znudzenie podczas pracy  
 Uczucie demobilizującego zmęczenia po powrocie do domu 
 Narastające poczucie, że wykonywana praca to daremny trud któremu nie można 

podołać 
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 Zabieranie do domu większej ilości pracy niż jest to konieczne 
 Sekundowanie osobom, które w pracy lub w towarzystwie lubią narzekać 
 Przenoszenie frustracji i złego nastroju do domu    
 Niechęć do wychodzenia z domu, do prowadzenia życia towarzyskiego itp. 
 Sięganie po alkohol, w celu zaspokojenia potrzeby relaksu 
 Zaburzenia snu i łaknienia 

 
ŹRÓDŁA WYPALENIA ZAWODOWEGO 
 
Przyczyny wypalenia zawodowego lokalizowane są zazwyczaj w trzech płaszczyznach:  

 indywidualnej 
 interpersonalnej 
 Organizacyjnej 

 
CZYNNIKI INDYWIDUALNE  
 

• niska samoocena 
• lękowość i defensywność 
• zależność, bierność 
• perfekcjonizm, nadmierny samokrytycyzm 
• poczucie kontroli zewnętrznej 
• niskie poczucie skuteczności zaradczej 
• niska tolerancja na stres i wysoka reaktywność 
• introwersja 
• kompulsywne dążenie do osiągnięć 
• ustalanie zbyt wygórowanych, nierealistycznych celów 

 
 
CZYNNIKI INTERPERSONALNE 
 
Relacje pomiędzy pracownikiem a podopiecznymi 
 

• emocjonalne zaangażowanie 
• osobista odpowiedzialność 
• relacja świadczenia pomocy 
• kontakt z osobami w trudnej sytuacji życiowej 
•  

Kontakty z przełożonymi i współpracownikami 
 

• konflikty interpersonalne 
• brak wzajemnego zaufania 
• zaburzona komunikacja 
• przemoc psychiczna, agresja werbalna, mobbing 
• brak informacji zwrotnej 
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CZYNNIKI ORGANIZACYNE 
 

Organizacyjne ,,poprzedniki wypalenia” 
 
Sytuacje, których pojawienie się przyczynia się do narastania stresu i rozwoju wypalenia 
zawodowego ( otrzymywanie niskiego wynagrodzenia, przeciążenie obowiązkami 
zawodowymi, brak wpływu na organizację pracy, autokratyczny styl zarządzania, biurokracja, 
zła organizacja pracy, brak możliwości uczestniczenia w podejmowaniu decyzji) 
 
Powstawanie stresu zawodowego i zespołu wypalenia uwarunkowane jest wieloczynnikowo i 
uzależnione jest od relacji człowiek – środowisko, to jest od cech pracownika i warunków 
pracy. 

 
 
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYPALENIEM ZAWODOWYM 
 

• Rozwój depresji lub uzależnienia od alkoholu 
• Choroby układu pokarmowego lub krążeniowego 
• Zwiększona zapadalność na infekcje 

 
SKUTKI WYPALENIA ZAWODOWEGO 
  

• Obojętność wobec podopiecznych  
• Zwiększona absencja w pracy 
• Zmniejszenie wydajności pracy (niski poziom motywacji do pracy, złe zarządzanie 

czasem, brak kreatywności)  
• Częste konflikty w środowisku pracy, zmiana pracy 

 
PROFILAKTYKA – STRATEGIE 
 
Negatywne: profilaktyka nastawiona na obniżenie czynników ryzyka 
 
Pozytywne: wzmacnianie zasobów podmiotowych i środowiskowych 
 
STRATEGIE NEGATYWNE 
 

 Zmniejszenie nasilenia i czasu trwania stresu 
 Przerwy w pracy, odpoczynek, relaks, sport, hobby 
 Oddzielenie życia zawodowego od rodzinnego 
 Zawodowe grupy wsparcia 
 Treningi rozwojowe: asertywność, komunikacja, umiejętności społeczne 
 Diagnoza obszarów problemowych w organizacji – zmiany organizacyjne, 

strukturalne, szkolenia  
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STRATEGIE POZYTYWNE 
 

 Kształcenie i przygotowanie do zawodu 
 Kształcenie kompetencji społecznych, interpersonalnych, trening asertywności i 

empatii 
 Treningi radzenia sobie ze stresem 
 Wykształcenie adekwatnych przekonań zawodowych 
 Rozwój zainteresowań  
 Realistyczne cele, rozwijanie motywacji 

 
Jak uniknąć wypalenia?  

 
• Podkreślaj pozytywne strony swojego zawodu 
• Świadomość ryzyka uzupełniaj kompetencjami zaradczymi 
• Pamiętaj o doskonaleniu zawodowym 
• Zadbaj o informacje zwrotne 
• Poznaj swoje cele, oczekiwania, nastawienia i uczucia 
• Zadbaj o swoją autonomię 
• Traktuj sprawy zawodowe mniej osobiście 
• Troskę o innych uzupełnij troską o siebie 
• Dbaj o asertywną komunikację 
• Stawiaj sobie realistyczne cele zadani i terminy 
• Staraj się o równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym 
• Opracuj skuteczne dla siebie sposoby radzenia sobie z silnymi emocjami 
• Staraj się analizować , jak spostrzegasz sytuację i jak ją interpretujesz ( strata? 

zagrożenie ? wyzwanie?) 
• Sprawdź, co stanowi dla Ciebie główne źródła stresu i usprawniaj umiejętność 

radzenia sobie ze stresem 
• Utwierdzaj się w przekonaniu, jak ważną pracę wykonujesz 
• Rozwijaj swoje zainteresowania, pasje życiowe 
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