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STRESZCZENIE Profilaktyka wypalenia zawodowego u pielęgniarek

Wprowadzenie. „Wypalenie zawodowe” to zespół specyficznych symptomów zarówno psychicznych jak i somatycznych, które są

następstwem długotrwałego stresu, powiąza ny e go  z ciągłą akty w noścą zawodową. Zanim wypalenie zawodowe w pełni się

rozwinie, pojawiają się objawy informujące o narastających problemach. Dogłębna autodiagnoza pozwala na podjęcie

zapobiegawczych kroków i uruchomienie zmiany w oczekiwanym kierunku. W celu zapobiegania wystąpieniu zespołu wypalenia

zawodowego należy: 1) podkreślać pozytywne aspekty wykonywanej pracy i za wo du;  2) uzupełniać świadomość ryzyka wypalenia

zawodowego kompetencjami zaradczymi; 3) pamiętać o doskonaleniu za wo do wym; 4) zadbać o informacje zwrotne i wsparcie;

5) poznać swoje cele, oczekiwania, nastawienia i uczucia; 6) zadbać o własną autonomię; 7) traktować sprawy zawodowe mniej

osobiście; 8) stawiać sobie realistyczne cele; 9) stosować przerwy w pracy, zadbać o wypoczynek, relaks, hobby; 10) troskę o innych

uzupełnić troską o siebie.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena działań z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek.

Materiał i metodyka. Narzędzie badawcze stanowił samodzielnie przygotowany kwestionariusz ankietowy zawierający 15 pytań o

charakterze testowym. Badanie zostało przeprowadzone w terminie od listopada 2011 do grudnia 2012 roku wśród 700 pielęgniarek.  

Słowa klu czo we: wypalenie zawodowe, pielęgniarka, profilaktyka

ABSTRACT Prevention of burnout in nurses

Introduction. „Burnout” is a set of specific symptoms both mental and somatic that are a consequence of prolonged stress associated

with a key and ongoing professional activity. Before burnout fully develops, symptoms that inform about the growing problems occur.

An in-depth self-diagnosis allows undertaking precautionary measures and initiating changes in the desired direction. In order to

prevent burnout syndrome it is necessary to: 1) emphasize the positive aspects of the practiced work and profession; 2) supplement

the risk-awareness of burnout with countermeasures; 3) remember about professional development; 4) provide feedback and

support; 5) get to know your goals, expectations, attitudes and feelings; 6) maintain your own autonomy; 7) treat professional issues

less personally; 8) set yourself realistic goals; 9) take breaks from work, make sure to rest, relax and enjoy hobbies; 10) supplement the

concern for others with concern for yourself.

Aim. The goal of this thesis is the assessment of activities from the field of burnout prevention among nurses.

Material and method. The research tool for this study was a self-prepared questionnaire composed of 15 test questions. The study

was carried out from November 2011 until December 2012 among 700 nurses. 

Ke y words: burnout,  nurse, prevention
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 WPROWADZENIE 

Te r min „ze spół wy pa le nia za wo do we go” okre śla ze spół
spe cy fi cz nych sym pto mów za rów no psy chi cz nych, jak
i so ma ty cz nych, któ re są na stę p stwem długo trwałego stre -
su, powiąza ną z ciągłą aktywnością za wodową. Pro ces ten
do ty czy ty l ko tych pro fe sji, któ rych pod stawą jest pra ca z
in ny mi lu dź mi: le ka rzy, pie lę g nia rek, psy cho lo gów, pra -
wni ków i pe da go gów. Są to gru py za wo do we, wśród któ -
rych bar dzo czę sto do cho dzi do bli skich kon ta któw
inter perso na l nych, a nie sie nie po mo cy jest pod stawowym
założe niem tych pro fe sji. Swo i sty cha ra kter za wo dów me -
dy cz nych, któ ry wy ni ka z ich spe cyfi cz ne go zor gani zo wa -
nia oraz śro do wi ska, w któ rym są one wy ko ny wa ne, a ta k że
stres, któ ry to wa rzy szy akty w no ści za wo do wej ba zującej
na bli skiej współpra cy z pa cjen tem, w po wiąza niu z ni ski -
mi za ro b ka mi, wraz z bra kiem mo ż li wo ści roz wo ju i awan -
su, wywołują dysonans spo wo do wa ny nie spełnie niem
wy ob ra żeń i ocze ki wań oraz pro wadzą do utra ty wia ry
w słusz ność idei [1,2,3].

Za nim wy pa le nie za wo do we w pełni się roz wi nie, po ja -
wiają się ob ja wy in fo r mujące o na ra stających pro ble mach.
Dogłębna auto dia g no za po zwa la na pod ję cie zapo bie ga w -
czych kro ków i uru cho mie nie zmia ny w ocze ki wa nym kie -
run ku. Początko we sym pto my wy pa le nia, do strze żo ne
w o d po wied nim cza sie, są bar dzo isto t nym zna kiem, któ ry
po bu dza do zmia ny po dej ścia za rów no do sie bie jak i do
swo jej pra cy. Prze kształce nie związków z oto cze niem oraz
tro ska o hi gie nę w re la cjach z in ny mi, a ta k że zre zyg no wa -
nie z dys fun kcyj ne go cha ra kte ru pra cy może za cho dzić
w o pa r ciu o ró ż ne go ro dza ju stra te gie. Klu czową rolę
w prze bie gu tych zmian ma iden ty fi ka cja włas ne go po ten -
cjału ener gety cz ne go oraz jego dy na mi ki. Sa mo świa do -
mość pory dnia, w któ rej po ten cjał ten jest wy so ki, a ta k że
tych, w któ rych wy ma ga od no wy, ma isto t ne zna cze nie
w pro ce sie two rze nia stra te gii ra dze nia so bie ze stre sem oraz
pla no wa nia akty w no ści za wo do wej. Sto so w na syn chro ni -
za cja pra cy z porą dnia, wy ma gającej wysiłku po zna w cze -
go, emo cjo nal ne go i odpo wie dzial no ści,  jest bar dzo
isto t na [4]. 

W celu zmini mali zo wa nia ry zy ka wystąpie nia syn dro -
mu wy pa le nia za wo do we go ko nie cz ne jest prze de wszyst- 
kim pod ję cie czyn nej wa l ki ze stre sem, a ści ślej rzecz uj -
mując na uczenie się jak so bie z nim ra dzić [5,6].
Trze ba or ga ni zo wać obo wiązki w taki spo sób, aby za po -
bie gać wy ko ny wa niu li cz nych za dań w tym sa mym cza sie.
Isto t ne zna cze nie w za po bie ga niu pro ce so wi wy pa le nia za -
wo do we go ma ta k że całko wi te odi zo lo wa nie się od spraw
za wo do wych. Prze rwy w pra cy i od po czy nek, to czas,
w któ rym na le ży się sku piać na akty w no ści nie związa nej
z pracą za wo dową, któ ra jed no cze ś nie po zwa la wy ge ne ro wać
zdrową rów no wa gę a ta k że spra w nie uniknąć odpo wie -
dzial no ści oraz prze ciąże nia obo wiązka mi [4].

Na stę p nym pa ra me trem efe kty w nej reor ga ni za cji pato -
lo gi cz nych sche ma tów działania jest zmia na ko mu ni ka cji.
Istotną rolę od gry wa tu ase r ty w na po sta wa w sto sun kach
ze współpra cow ni ka mi jak rów nież przełożo ny mi. Komu -
nika ty w ne wy ra ża nie swo ich od czuć, okre śla nie swych
gra nic, po trzeb, prze ko nań, zdo l ność do od mo wy bądź ob -
ro ny swo jej po zy cji. Od po wied nia ko mu ni ka cja w mie j s cu
pra cy, to ta k że umie ję t ność de le go wa nia od po wie dzial-

no ści. Za miast całko wi cie an ga żo wać się w pra cę, żyć
w prze ko na niu, iż wszy stko jest na szym za da niem, że ty l ko 
my je ste śmy w sta nie zro bić to do brze, że mu si my wszyst-
ko kon tro lo wać, wska za ne jest nie kie dy po pro sić o to inną
oso bę, zle cić ko muś wy ko na nie okre ślo nej czyn no ści –
„wy de le go wać odpo wie dzia l ność” [4].

Za po bie ga nie po ja wia niu się pro ce su wy pa le nia za wo -
do we go u pra co w ni ków leży rów nież w in te re sie pra co da -
w ców. W za so bie śro d ków prze ciw działających wy pa le niu
zawodowemu, któ re mogą sto so wać  pra co da w cy, zna j -
dują się prze de wszy stkim:
• przykłada nie du żej wagi do zle ca nia pra co w ni kom za -

dań ade k wa t nych do ich mo ż li wo ści i ko m pe ten cji, 
• udzie la nie spra wie d li wej i kon stru kty w nej oce ny  pra cy

za tru d nio nych osób, 
• kre o wa nie mo ż li wo ści na uki i roz wo ju, 
• saty s fa kcjo nujące wy na gra dza nie pra co w ni ków, 
• ku l tu ra orga niza cy j na, w któ rej przy wiązuje się dużą

wagę do po zy ty w nych re la cji mię dzy lu dz kich, 
• tre nin gi z za kre su umie ję t no ści inter perso na l nych,

poro zu mie wa nia się, roz wiązy wa nia kon fli któw, a ta k że 
sku te cz nych spo so bów ra dze nia so bie ze stre sem.
Czyn no ści pro fila kty cz ne z za kre su za po bie ga nia wy pa -

le niu za wo do we mu są mo ż li we do zrea li zo wa nia. Ka ż dy
człowiek po sia da ogro m ny po ten cjał oraz mo ż li wo ści
kształto wa nia efe kty w ne go sty lu za po bie ga nia wy pa le niu
za wo do we mu. Akty w ność fi zy cz na, re laks, hob by, od po -
czy nek, ma nie baga te l ne zna cze nie. Sza cu nek i miłość do
sa me go sie bie, sze ro ko post rze ga na, lecz nie prze kra -
czająca zdro wych gra ni cach tro ska o sa me go sie bie może
przy nieść wy mie r ne efe kty.

He le na Sęk opra co wała za sa dy za po bie ga nia wy pa le niu
za wo do we mu, przed sta wiła je na wykład zie wygłoszo nym
w dniu 3 ma r ca 2009, w tra kcie se mi na rium  pod tytułem
Wy pa le nie za wo do we w za wo dzie na uczy cie la. Według H.
Sęk aby sku te cz nie za po biec wystąpie niu wy pa le nia za wo -
do we go na le ży [7,8,9]:
• Pod kre ślać po zy ty w ne aspe kty wy ko ny wa nej pra cy

i za wo du
W od po wied nim mo men cie na le ży udzie lić sobie od po -

wie dzi na na stę pujące py ta nia: 
– Co do ce niasz naj bar dziej w swo jej pra cy (nie za le ż nie

od tego, co Ci prze szka dza)? 
– Ja kie isto t ne dla Cie bie wa r to ści możesz w swej pra cy

re a li zo wać (nie za le ż nie od prze szkód, ja kie cza sa -
mi na po ty kasz na swo jej dro dze)?

– Co do ce niasz naj bar dziej w swo ich ko le gach (nie za -
le ż nie od tego, z czym bywa Ci trud no)? 

– Ja kie ko rzy ści wy ni kają z „by cia na Two im sta no wi -
sku” (nie za le ż nie od wsze l kich nie do god no ści, któ re
są z nim związane)?

• Uzu pełniać świa do mość ry zy ka wy pa le nia za wo do -
we go kom pe ten cja mi za ra d czy mi 
Sama wie dza na te mat czyn ni ków sprzy jających wy pa -

le niu za wo do we mu nie jest wy sta r czająca. Ko nie cz ne pod -
ję cie odpowied nich działań, zgro ma dze nie sze ro-
kie go wa chla rza włas nych spo so bów, któ re sprzy jają re -
la ksa cji, uni ka niu na pięć oraz zbu do wanie swo jej sfe ry
wspa r cia.
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• Pa mię tać o do sko na le niu za wo do wym
Im wię cej jed no stka po tra fi - tym lżej jej się pra cu je. Na -

le ży wy bie rać z sze ro kiej ofe r ty szko leń szcze gó l nie te,
pod czas któ rych zdo by wa się okre ślo ne umie ję t no ści.
• Za dbać o in fo r ma cje zwro t ne i wspa r cie

Pa ra doks nie któ rych za wo dów po le ga na tym, że czło-
wiek musi czę ścio wo działać sam, a jed no cze ś nie w kwe -
stiach opiekuńczych, je śli chce być efe kty w ny, musi ści śle
współpra co wać z in ny mi lu dź mi. To, co jest klu czo we dla
spra w ne go fun kcjo no wa nia, to ciągła wymiana in fo r ma cji
i ujed no li ce nie kie run ków działania. Wspa r cie społecz ne
jest isto t nym czyn ni kiem prze ciw działającym wy pa le niu.
Jego głów nym źródłem po zo sta je ro dzi na i przy ja cie le. 
• Poznać swo je cele, ocze ki wa nia, na sta wie nia i uczu cia

Isto t ne jest od po wie dze nie so bie na py ta nie, co kon kre -
t nie jest dla Cie bie wa r te uwa gi, ja kim wa r to ściom po świę -
casz swój czas, wysiłek i ene r gię. Na le ży za dbać też o po zy-
ty w ne na sta wie nie do sa me go sie bie oraz in nych. Trze ba
wsłuchać się we własne emo cje i nie tra cić z nimi kon ta ktu.
Po ma ga to w za cho wa niu sta bi li za cji emo cjo na l nej i prże -
ci działa nad mie r nym ocze ki wa niom oto cze nia.
• Za dbać o własną au to no mię

Wa ż ne jest od kry cie włas ne go te ry to rium wpływu.
Człowiek, któ ry zo stał po zba wio ny samo decy do wa nia
przez innych lu dzi, za wsze je sz cze może de cy do wać, jak
bar dzo ele men ty ze w nę trz ne wpłyną na jego wnę trze. Jed -
no stka sama de cy du je jaką wy bie rze wobec nich po sta wę.
Człowiek musi zna leźć spra wy, będące pod jego kon trolą,
bez wzglę du na ogra ni cze nia nałożo ne mu przez przełożo -
nych. Na le ży okre ślić własne ob sza ry wpływu i na nich się
skon cen tro wać, roz bu do wując je i wy ko rzy stując ma ksy -
ma l nie to, na co mamy wpływ.
• Tra kto wać spra wy za wo do we mniej oso bi ście

Je że li w spra wach za wo do wych człowiek na po ty ka na
pro blem, agre sję ze stro ny klien ta, nie na le ży tra kto wać
tego oso bi ście. Za cho wa nie klien ta czę sto nie jest wy mie -
rzo ne per so na l nie prze ciw ko pra cow ni ko wi, ty l ko prze ciw 
da nej sy tu a cji, no r mom czy za sa dom. Ci lu dzie ta k że mają
swo je pro ble my, kłopo ty, fru stra cje. Taka sy tu a cja nie do -
ty czy pra co w ni ka oso bi ście. Pra co w nik po wi nien w ta kiej
sy tu a cji re a go wać z na mysłem i według za sad, któ re po -
mogą mu ra dzić so bie z trud no ścia mi.
• Sta wiać so bie rea li sty cz ne cele

Fru stra cja bar dzo czę sto wy ni ka stąd, że jed no stka chce
się gać zbyt szy b ko, zbyt da le ko oraz tam, gdzie nasz wpływ
jest ogra ni czo ny. Sztuką jest two rzyć na tyle atra kcy j ne
cele, aby mo ty wo wały nas do działania, i jed no cze ś nie były
ade k wa t ne do na szych oso bi s tych kompeten cji. Na pra -
wdopo dobie ń stwo su kce su wpływ mają rów nież uwa run -
ko wania ze w nę trz ne. Pla nując swo je działania na le ży je
wziąć pod uwa gę i pre cy zy j nie roz wa żyć.
• Sto so wać prze rwy w pra cy, za dbać o wy po czy nek, 

re laks, hob by
Zmia na ro dza ju akty w no ści jest ko nie cz na dla za cho -

wa nia zdro wia i po zo sta wa nia w rów no wa dze. Jed no stka
musi więc zna leźć czas na akty w ność związaną z tym, co
na pra wdę spra wia jej przy je mność. Człowiek sam wie naj -
le piej, kie dy i jak wy po czy wa.

• Tro skę o in nych uzu pełnić troską o sie bie
Wa r to za dbać o swo je umie ję t no ści aser ty w ne go wy ra -

ża nia ocze ki wań, pro sze nia o wspa r cie i po moc, oraz ase r -
ty w nej od mo wy, tak aby nie po dej mo wać za dań ponad
swo je siły. Cza sa mi, kie dy od mo wa jest nie mo ż li wa, wa r to
cho cia ż by na świe t lić na sze sta no wi sko. Taka re a k cja po -
zwa la w skra j nych sy tu a cjach wy ra zić swo je zda nie i o chro -
nić własne po czu cie god no ści [7,8,9].

Jed nak w przy pa d ku pro ce su wy pa le nia za wo do we go
trud no jest okre ślić szy b kie i łatwe roz wiąza nia. Ka ż de
z nich musi brać pod uwa gę:

– cha ra kter wy ko ny wa nej pra cy,
– sy tu a cję ro dzinną, do mową,
– indy widu a l ne pre fe ren cje, ko m pe ten cje i pre dy spo -

zy cje,
– zaan ga żo wa nie lu dzi, de cy dujących o roz wiąza niach

orga niza cy j nych i wa run kach pra cy [10].

 CEL PRACY

Celem pracy jest ocena działań z zakresu profilaktyki
wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek.

 MATERIAŁ I METODYKA

Narzędzie ba da w cze sta no wił sa mo dzie l nie przy go to -
wa ny kwe stio na riusz an kie ty za wie rający 15 py tań o cha -
ra kte rze te sto wym. Ba da nie zo stało prze pro wa dzo ne
w te r mi nie od li sto pa da 2011 do grud nia 2012 roku wśród
700 pie lę g nia rek. Ba daną gru pę sta no wiły pie lę g niar ki
pra cujące za wo do wo na te r nie wo je wó dz twa mazo wie c -
kie go. Były to oso by uczę sz czające na pie lęg nia r skie stu dia
ma gi ste r skie na Wa r sza wskim Uni wer sy te cie Me dy cz nym 
oraz oso by kończące spe cja li za cję z pie lęg nia r stwa kar -
diolo gicz ne go i pie lęg nia r stwa an este zjolo gicz nego i in -
ten sy w nej opie ki na Wa r sza wskim Uni wer sy te cie Me-
dy cz nym.

W pro wa dzo nych ba da niach za sto so wa no me to dę son -
da żu diag no sty czne go. W kwe stio na riu szu an kie to wym
za sto so wa no pię cio sto p niową ska lę Li ke r ta. Po zwa la ona
na uzy ska nie od po wie dzi do tyczącej sto p nia akce p ta cji da -
ne go zja wi ska czy poglądu [11]. Składa się ona z ka fe te rii,
w skład któ rej wcho dzi pięć od po wie dzi pose gre go wa nych
od sto p nia całko wi tej akce p ta cji, aż do całko wi te go od rzu -
ce nia. Re spon dent ma okre ślić w ja kim sto p niu akce p tu je
dane twier dze nie [12].

Wa rian ty opi sa ne w ska li:
1. zde cy do wa nie zga dzam się,
2. ra czej zga dzam się, 
3. nie mam zda nia,
4. ra czej nie zga dzam się,
5. zde cy do wa nie nie zga dzam się.

 WYNIKI BADAŃ

Ze stwier dze niem  “Czę sto roz ma wiam o swo jej pra cy
z ro dziną i zna jo my mi” zde cy do wa nie zgo dziło się 22,6%
re spon den tów. 42,7% ra czej zga dza się z tym stwier dze -
niem. Na to miast 20,6% an kie to wa nych twier dzi, że ra czej
nie roz ma wia z bli ski mi na te ma ty za wo do we, 6% pie lę g -
nia rek zde cy do wa nie nie po dej mu je te ma tów za wo do -
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wych pod czas kon wer sa cji z ro dziną czy zna jo my mi. 8,1%
nie miało zda nia w tej kwe stii.

Isto t nym ele men tem pro fi la kty ki wy pa le nia za wo do -
we go jest re laks. Aż 41,9% re spon den tów twier dzi, że zna j -
du je czas na od poczynek, nie co mniej 36,4% ra czej ma czas 
na or ga ni za cję wo l nych chwil. 12,6% an kie to wa nych ra -
czej nie po sia da cza su na od po czy nek, na to miast za le d wie
3,6% pie lę g nia rek za de kla ro wało, że nie zna j du je cza su na
re laks. 5,6% nie po tra fiło się usto sun ko wać do tego stwier -
dze nia.

Ważnym czynnikiem profilaktyki wypalenia za wo do-
wego jest zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umie jęt-
ności. Ze stwier dze niem „Aby zapobiec wypaleniu za wo do-
wemu podnoszę kwalifikacje zawodowe” zdecydowanie
zgodziło się aż 44,3% respondentów, a 36,9% an kie to-
wanych raczej zgadza się z tą tezą. Tylko 6,6% pielęgniarek
raczej nie zgadza się z tym stwierdzeniem, natomiast
zaledwie 2,4% badanych zdecydowanie neguje powyższe
zdanie. 9.9% nie ma zdania w tej sprawie (ryc. 1).

Nie co ponad połowa (50,4%) pie lę g nia rek de kla ru je, że
utrzy mu je kon ta kty to wa rzy skie, a 34,3% an kie to wa nych
uwa ża, iż ra czej ta kie kon ta kty utrzy mu je. Za le d wie 7,3%
ba da nych twier dzi, że ra czej nie utrzy mu je kon ta któw to -
wa rzy skich, a ty l ko 2,1% re spon den tów sądzi, że zde cy do -
wa nie nie udzie la się to wa rzy sko. 5,9% ba da nych
pie lę g nia rek nie ma zda nia od no ś nie do włas ne go ży cia to -
wa rzy skie go.

W celu za po bie ga nia wy pa le niu za wo do we mu na le ży
po sia dać jakąś mo ż li wość ucie cz ki od spraw za wo do wych.
Bar dzo do brym spo so bem na odi zo lo wa nie się od spraw
związa nych z pro fesją jest po sia da nie ja kichś zain te re so -
wań. Aż 42,4% pie lę g nia rek za de kla ro wało, że ma jakąś pa -
sje, nie co mniej (28,4%) ra czej zga dza się ze stwier dze niem
„Mam hob by”. Tym cza sem 10,3% re spon den tów twier dzi, 
że ra czej nie po sia da żad nych zamiłowań, a za le d wie 4,4%
an kie to wa nych sądzi, iż zde cy do wa nie nie po sia da zain te -
re so wań po zwa lających zor ga ni zo wać so bie wo l ny czas.
Wśród ba da nych 14,4% nie miało zda nia na te mat włas -
nych zamiłowań. 

Bar dzo wa ż nym czyn ni kiem w pro fi la kty ce wy pa le nia
za wo do we go jest aktywność fi zy cz na. Nie ste ty ty l ko 27,6%
ba da nych zde cy do wa nie de kla ru je, że upra wia ja kiś sport,
Pra wie co trze cia pie lę g niar ka (32,4%) twier dzi, że ra czej
utrzy mu je swo je ciało w kon dy cji fi zy cz nej. Aż 19,1% an -
kie to wa nych ra czej nie upra wia żad ne go spo r tu. Na to -
miast 7,4% re spon den tów zde cy do wa nie za prze czył sto so-

wa nia wysiłku fi zy cz ne go. 13,4%
pie lę g nia rek nie ma zda nia na te -
mat włas nej akty w no ści fi zy cz nej
(ryc. 2).

Na gmin ne wy ko ny wa nie ki l ku
czyn no ści w tym sa mym cza sie
może przy czy nić się do wystąpie -
nia ze społu wy pa le nia za wo do we -
go. Na le ży więc uni kać ta kich
pra ktyk, co de kla ru je 17,6% an kie -
to wa nych, 31,7% re spon den tów
twier dzi, że ra czej nie wy ko nu je
ki l ku czyn no ści w tym sa mym cza -
sie. Jed nak aż 26,4% pie lę g nia rek
ra czej przy zna je, że w pra cy za wo -
do wej zda rzają się ta kie sy tu a cje,
9% ba da nych  twier dzi zde cy do -
wa nie, iż do ta kich sy tu a cji do cho -
dzi. 15,3% nie miało zda nia wo bec
tej kwe stii.

Aby za po biec wy pa le niu na le ży
się izo lo wać od spraw za wo do -
wych poza pracą. Czyn ność taką
de kla ru je 36,1% ba da nych, nie co
wię cej (38,3%) re spon den tów ra -
czej sta ra się od se pa ro wać od
spraw za wo do wych w wo l nym
cza sie. Jed nak 11,9% an kie to wa -
nych ra czej nie od dzie la spraw to -
wa rzy skich od za wo do wych,
zna cz nie mniej (3,4%) pie lę g nia -
rek zde cy do wa nie nie izo lu je się
od spraw za wo do wych. 11,3% nie

ma zda nia na ten te mat.
15% re spon den tów zde cy do wa nie za de kla ro wało, że

wy mie nia się ze współpra cow ni ka mi wiedzą z za kre su za -
po bie ga nia wy pa le niu za wo do we mu. nie co wię cej (27%)
osób twier dzi, że ra czej wy mie nia się z ko le ga mi z pra cy
info r ma cja mi do tyczącymi pro fi la kty ki wy pa le nia. Aż 20% 
an kie to wa nych ra czej nie wy mie nia się wiedzą z tego tema -
tu a 15,3% zde cy do wa nie nie po ru sza te ma tów pro fi lakty ki
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wy pa le nia za wo do we go w kon ta ktach ze współpra cow ni -
ka mi. 22,3% pie lę g nia rek nie ma zda nia na ten te mat.

Ze stwier dze niem „Sta wiam so bie rea li sty cz ne cele”
zde cy do wa nie zgo dziło się 31,1% re spon den tów, 47,4% ra -
czej zgo dziło się. Za le d wie 6% ra czej nie zgo dziło się z tym
stwier dze niem, zde cy do wa nie prze ciw było 2,1%. Na to -
miast 13,3% za zna czyło od po wiedź nie mam zda nia.

Ważną ma ksymą w pro fi la kty ce wy pa le nia za wo do we -
go jest zda nie „Troszcząc się o cho rych nie za po mi naj
o tro sz cze niu się o sie bie”. De wi zę tą sto su je 31,6% pie lę g -
nia rek, nie wie le wię cej (39,6%) ra czej się z nią zga dza. Przy
czym 12% an kie to wa nych ra czej nie sto su je tej reguły
w pra cy za wo do wej. Wy ty cz nej tej zde cy do wa nie nie sto -
su je 4,1% re spon den tów. 12,7% ba da nych nie po tra fiło od -
nieść się do tego cy ta tu.

Duży wpływ na wystąpie nie ze społu wy pa le nia za wo do -
we go ma at mo s fe ra pa nująca w mie j s cu pra cy. Ol brzy mie
zna cze nie ma więc fakt czy dba my o ko rzy st ne re la cje po -
mię dzy współpra cow ni ka mi. Oka zu je się, że aż 40,4% ba -
da nych zde cy do wa nie dba o at mo s fe rę w pra cy, nie co
wię cej (43,7%) pie lę g nia rek ra czej dba o ko rzy st ne sto sun -
ki in ter per sona l ne. Za le d wie 2,9% an kie to wa nych stwier -
dziło, że ra czej nie dba o at mo s fe rę w pra cy, a je sz cze mniej 
(1,1%) zde cy do wa nie nie an ga żu je się w two rze nie sprzy -
jających wa run ków do pra cy. 12% re spon den tów nie miało 
zda nia na ten te mat.

40,4% ba da nych od naj du je po zy ty w ne aspe kty swo jej
pra cy oraz pro fe sji, po do b na ilość (41%) an kie to wa nych
ra czej zga dza się z tym stwier dze niem, za le d wie 5,4% re -
spon den tów ra czej się z nim nie zga dza. je sz cze mnie j sza
ilość ba da nych (1,9%) zde cy do wa nie nie zga dza się z tym
zda niem, przy czym 11,3% nie po tra fiło się do nie go usto -
sun ko wać.

Kolejne pytanie dotyczyło subiektywnej oceny wiedzy
pielęgniarek o profilaktyce wypalenia zawodowego. Tylko
23,1% pielęgniarek zdecydowanie twierdzi, że ma wy star-
czającą wiedzę z tego tematu, znacznie większa ilość
(43,3%) raczej zgadza się z określeniem wiedzy na po zio-
mie wystarczającym. Lecz 12,3% raczej nie zgadza się z tą
tezą. 4,7% ankietowanych zdecydowanie neguje to zdanie,
a 16,6% nie ma zdania na temat swojej wiedzy o za po bie-
ganiu wypalenia zawodowego (ryc. 3).

Osta t nie py ta nie do ty czyło po ru sza nia te ma tu pro fi lak-  
ty ki wy pa le nia za wo do we go na szko le niach. Za le d wie
26,6% zde cy do wa nie de kla ru je obe cność tego te ma tu, nie -

co wię cej (32,7%) re spon den tów twier dzi, że pro ble ma ty -
ka wy pa le nia za wo do we go ra czej była po ru sza na na
szko le niach, jed nak 15,9% sądzi, że ten te mat ra czej nie był
po ru sza ny. 12,1% zde cy do wa nie stwier dziło, że na szko le -
niach nie do wie działo się o pro fi la kty ce wy pa le nia za wo -
do we go. 12,7% pie lę g nia rek nie ma zda nia na ten te mat.

Ana li za sta ty sty cz na wy ni ków ba da nia po zwo liła wy ka -
zać je sz cze ki l ka isto t nych za le ż no ści. Ba da ni na sta no wi -
skach kie ro w ni czych mie li wy ższy po ziom za cho wań
profi la kty cz nych niż ba da ni na sta no wi skach wy ko na w -
czych M=52,26; SD=8,2 Vs M=49,63; SD=8,02. W celu we -
ry fi ka cji hi po te zy prze pro wa dzo no ana li zę te stem t-Stu-
den ta dla prób nie za le ż nych. Ana li za wy ka zała że sta no wi -
sko miało isto t ny wpływ na po ziom pro fi la kty ki
t(698)=2,45; p=0,015.

Wraz ze wzro stem powołania za wo do we go wzra sta po -
ziom za cho wań profi la kty cz nych rb=0,7; p<0,001, siła
związku po mię dzy tymi zmien ny mi jest mała. W celu we -
ry fi ka cji hi po te zy prze pro wa dzo no ana li zę niepa rame try -
cz nym te stem ko re la cji Tau B Ken dal la.

Wraz ze wzro stem li cz by per so ne lu wzra sta po ziom za -
cho wań profi la kty cz nych, siła tego związku jest ni ska
rHO=0,1; p<0,01. W celu we ry fi ka cji hi po te zy prze pro wa -
dzo no ana li zę niepa rame try cz nym te stem ko re la cji rHO
Spe a r ma na.

Wraz ze wzro stem po zio mu at mo s fe ry w pra cy ro ś nie
po ziom za cho wań profi la kty cz nych rHO=0,22; p<0,001,
siła związku po mię dzy zmien ny mi jest ni ska. W celu we ry -
fi ka cji hi po te zy prze pro wa dzo no ana li zę niepa rame try cz -
nym te stem ko re la cji rHO Spe a r ma na.

Wraz ze wzro stem nie zado wo le nia ze zmia no we go sy -
ste mu pra cy ma le je po ziom działań profi la kty cz nych
rHO=-0,16; p<0,001, siła tego związku jest mała. W celu
we ry fi ka cji hi po te zy prze pro wa dzo no ana li zę niepa rame -
try cz nym te stem Spe a r ma na.

Wraz ze wzrostem poziomu asertywności badanych
w sto p niu umiarkowanym wzrasta poziom działań pro fi-
laktycznych rHO=0,03; p<0,001. W celu weryfikacji
hipotezy przeprowadzono analizę nieparametrycznym
testem Spearmana.

 WNIOSKI

1. Działania pol skich pie lę g nia rek z za kre su pro fi la kty ki
wy pa le nia za wo do we go są na wy so kim po zio mie.

2. Wie dza pie lę g nia rek o pro fi la -
kty ce wy pa le nia za wo do we go jest
duża, Ponad połowa (66%) pie lę -
g nia rek okre śliła stan swo jej wie -
dzy na po zio mie wy sta r czającym

3. Pie lę g niar ki, któ re za de kla ro -
wały, że pra cę wy ko nują z po -
wołania wy ka zy wały nie co wy -
ższy po ziom działań profi la kty cz -
nych

4. Wzrost li cz by per so ne lu zwię -
ksza po ziom za cho wań za po bie -
gających wystąpie niu wy pa le nia
za wo do we go.
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5. At mo s fe ra pa nująca w mie j s cu pra cy wpływa bez po -
śred nio na czę stość wy stę po wa nia wy pa le nia za wo do -
we go.

6. Oso by ase r ty w ne wy ka zują nie co wy ższy po ziom za -
cho wań profi la kty cz nych.

7. Ponad połowa (59%) re spon den tów nie spo t kała się
z pro b le mem pro fi la kty ki wy pa le nia za wo do we go pod -
czas szko leń.

8. W przyszłości należy rozważyć edukację pielęgniarek
z za kre su wypalenia zawodowego. 
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