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Zespół wypalenia (ZW) dotyczy głównie osób wykonujących
zawody świadczące usługi społeczne, dla których wspólną cechą
jest angażująca emocjonalnie bezpośrednia praca z ludźmi
dotyka najczęściej psychologów, lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli,
pedagogów, księży, pracowników służb ratowniczych,
policjantów czy pracowników socjalnych
wywiera negatywny wpływ nie tylko na świadczącego usługi ale
także i na jakość tej usługi, a więc i na jej biorcę

(Sęk, 2006).








Maslach i wsp (2001) – metanaliza 62 badań z
Ameryki Płn (łącznie objeło 25 tys prac) –
ponad 20% z objaw ZWZ
W bad z Eur Wsch i Azji (7000 bad) -28% z obj
ZWZ
W Japoni i na Tajwanie - od 48% do 69%
W bad w Polsce



ZWZ wykazuje 21% nauczycieli szkół podst
(Tucholska 2009)
27% pracowników służb ratowniczych (OgińskaBulik 2006)



Herbert Freudenberger i Geraldine Richelson (Freudenberger,
1980)




Christina Maslach (Maslach, 1982)




ZW jako współwystępowanie wyczerpania emocjonalnego,
depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych
wskutek pracy polegającej na bliskiej interakcji z ludźmi

Baron Perlman i Alan Hartman (Perlman, 1982)




wypalenie jak stan zmęczenia czy wyczerpania, gdy pomimo
poniesionego poświęcenia dochodzi do braku realizacji
zamierzonego celu czy sprawy

wypalenie jako reakcja na przewlekły stres emocjonalny,
objawiająca się przez wyczerpanie emocjonalne i fizyczne,
depersonalizację oraz obniżoną produktywność w pracy

Ayala Pines i Elliot Aronson (Pines, 1988)


także zdefiniowali ZW jako stan wyczerpania fizycznego,
emocjonalnego i psychicznego wskutek długotrwałe
angażowanie w sytuacje obciążające emocjonalnie

bliska interakcja
Z innymi ludżmi

powoduje obciążenia
przewlekły stres, ciągłe narażenie na negatywne emocje, przy wysokich wymaganiach
stawianych przez biorców usług

wyczerpania psychicznego i fizycznego

dystansowanie się od osób, którym się pomaga

obniżenie satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy i utrata
zaangażowania zawodowego (Sęk, 2006)






Emocjonalne wyczerpanie
Depersonalizacja
Obniżenie zadowolenia

dalsze badania Maslach (Maslach, 1997)


ZW jest pochodną niewłaściwego dopasowania pracownika
i warunków pracy








nałożonych na pracownika nadmiernych obciążeń zawodowych
braku sprawowania dostatecznej kontroli w pracy przez
możliwości podejmowania decyzji i wyborów,
niedostateczne wynagrodzenie
brak uznania i sprawiedliwości w pracy
złe relacje z innymi współpracownikami
konflikt osobistych wartości z wartościami wymaganymi w pracy

Jerry Edelwich i Archie Brodsky, podobnie jak Golembiewski,
zasadniczą rolę dla powstania ZW przypisywali niesprzyjającym
warunkom środowiska pracy, które doprowadza do stopniowej
utrata idealizmu, energii, a także celów łączonych z pracą
(Edelwich, 1980)




Ciągłe doświadczanie złych warunków pracy stwarza coraz
większe trudności w pełnieniu roli zawodowej, wymusza coraz
głębszą mobilizację, ale pomimo początkowego entuzjazmu
prowadzi to do stagnacji, frustracji i w końcu apatii.
Szczególnie destrukcyjnymi stresorami zawodowymi według
autorów są:








nadmierne obciążenie pracą
zbyt niska płaca
mała możliwość awansu
brak klarownych kryteriów oceny pracy
brak dostatecznego wsparcia organizacyjnego dla pracownika,
niski prestiż pracownika w środowisku
niski status społeczny wykonywanego zawodu



model kognitywny Heleny Sęk (Sęk,
2006)

wypalenie jako proces, który powstaje na
skutek długotrwałego oddziaływania
stresorów zawodowych
 ZW widziany nie tyle jako bezpośredni
skutek samego stresu zawodowego, lecz
bardziej jako wynik nieadekwatnej do niego
aktywności zaradczej pracownika.


model Cary Cherniss’a (Cherniss, 1980)





wypalenie jest ujmowane głównie jako wynik
braku możliwości osiągnięcia poczucia
kompetencji w pracy
pracownik doznaje napięć wskutek
nieadekwatności pomiędzy swoimi zasobami
a oczekiwaniami stawianymi mu w pracy, co
prowadzi do poczucia emocjonalnego
wyczerpania i zmęczenia oraz dystansowania
się od klientów



4 typy podejścia do pracy zawodowej

działacza społecznego- mającego tendencję robienia na rzecz
klientów więcej niż jest to wymagane
 rzemieślnika- dążącego do ciągłego rozwijania zawodowych
kompetencji
 karierowicza- oczekującego z pracy korzyści materialnych i
będących wynikiem prestiżu zawodowego
 pracownika inwestującego w siebie- satysfakcję życiowa
czerpie głownie z życia pozazawodowego
Na wypalenie najbardziej narażone są osoby wykazujące w pracy
2 pierwsze typy zachowań- te, które oczekują uzyskania przez
pracę zawodową poczucia własnej skuteczności i
kompetencji- uniemożliwia pracownikom doświadczenie
poczucia ważności znaczenia ich pracy, przez co nie daje im
poczucia sensu ich egzystencji




Zwraca uwagę na rolę stosowanych strategii
zaradczych w ZW, w tym na niekorzystny
defensywny sposób radzenia sobie ze stresem zamiast
aktywnego rozwiązywania problemów

koncepcja ZW według Ayali Pines i Elliota Aronsona oparta jest na
spojrzeniu egzystencjalnym (Pines, 1988)

odnalezienia sensu swojej egzystencji.






osoby o wysokiej motywacji, oczekujący w pracy odnalezienia
sensu dla swojego życia i przez to silnie angażujące się w pracę
zawodową- a doświadczający w pracy zawodów, braku
skuteczności, porażek oraz długotrwałego obciążenia
emocjonalnego- doznają postępującego poczucia wyczerpania
fizycznego, psychicznego i emocjonalnego
według Pines- osoby wykonujące pracę nawet w trudnych
warunkach, jednakże uzyskujący w niej spełnienie, nie wypalają
się.

Zatem zasadniczymi warunkami powstania ZW

oprócz silnej osobistej motywacji
jest doświadczanie środowiska pracy jako na tyle rozczarowującego,
że powoduje to utratę sensu istnienia.
Położenie nacisku na kryzys egzystencjalny jako fundamentalny dla
powstania zespołu wypalenia stwarza tu szczególną perspektywę dla
interwencji terapeutycznych





Wilmar Schaufeli i Dirk Enzmann
(Schaufeli, 1998) systematyzują znane
objawy ZW
 na 3 poziomach- indywidualnym,

interpersonalnym i organizacyjnym
 oraz jednocześnie w 4 sferach- emocjonalnej,
poznawczej, fizycznej i behawioralnej


autorzy podkreślają w nim rolę
nieadekwatnej strategii radzenia sobie w
sytuacji rozbieżności pomiędzy
oczekiwaniami wiązanym z zawodem a
realiami pracy

Dotyczą 3 płaszczyzn funkcjonowania człowieka

1.
2.
3.

indywidualnej
interpersonalnej
organizacyjnej

Afektywne

Kognitywne

Somatyczne

Behawioralne

Motywacyjne

Depresyjność
Płaczliwość
Labilność
emocjonalna
Niepokój
Spadek kontroli
Emocjonalna
lękliwość
Wzrost obaw

Bezradność
Bezsilność
Poczucie
osaczenia
Poczucie porażki
Niska samoocena
Koncentracja na
sobie
Poczucie winy
Myśli samobójcze
Zaburzenia
pamięci
Zaburzenia
koncentracji
Sztywność
myślenia
Problemy z
podjęciem decyzji

Złe samopoczucie
Przewlekłe
zmęczenie
Bóle głowy,
mięśni
Zaburzenia snu
Zmiany wagi
Zaburzenia cyklu
miesiączkowego
Zaburzenia
gastryczne
Owrzodzenia
Zaburzenia
kardiologiczne (
w tym HA)
Nawracające
infekcje
Nowotwory

Impulsywność
Zmiana apetytu
Nieumiejętność
wypoczynku
Łatwość ulegania
wypadkom
Odkładanie
spraw
Użalanie się nad
sobą
Wzrost spożycia
używek i leków

Utrata idealizmu,
motywacji,
gorliwości
Poczucie zawodu,
rozczarowania

Afektywne

Kognitywne

Behawioralne

motywacyjne

Przewrażliwienie
Irytacja
Emocjonalny
chłód
Spadek empatii
Wzrost agresji

Cynizm wobec
podopiecznych
Streotypowe
postrzeganie
podopiecznych
Etykietowanie
podopiecznych
Surowość
Wrogość
Podejrzliwość
Nasilenie mechanizmu
projekcji

Agresja wobec
podopiecznych
Izolacja społeczna
Wycofanie
Konflikty w pracy, w domu,
w małżeństwie
Dystansowanie się od
podopiecznych
Zazdrość
Szufladkowanie
Uszczypliwość
Niechęć do pomocy
podopiecznym
Automatyzm zachowania
Zrywanie więzi ze
współpracownikami

Znięchęcenie
Utrata
zainteresowań
Obojętność wobec
spraw
podopiecznych
Przedmiotowe
traktowanie innych
Wzrost
interesowności

Afektywne

Kognitywne

Behawioralne

Motywacyjne

Utrata
satysfakcji
zawodowej

Cynizm
Utrata
zaufania do
współpracow
ników i
władz
zwierzchnich

Spadek efektywności działań
Spadek jakości pracy
Zmiana pracy
Absencje
Niechęć do nowości
Wzrost wypadkowości
Nasilenie legalizmu
Skracanie czasu pracy
Skracanie czasu kontaktu z
podopiecznymi

Spadek motywacji
do pracy
Niechęć podjęcia
pracy
Spadek inicjatywy
Obniżenie
zadowolenia z pracy



Warunki pracy
Jako główna przyczyna ZWZ
 Czynniki interpersonalne
 Czynniki organizacyjne





Cechy osobowości
Inne



To samo miejsce pracy i zamieszkania
Duże obciążenie pracą w innych miejscach (np. dom)

Interpersonalne

Organizacyjne

Konflikty interpersonalne
Wroga rywalizacja
Pretensje
Brak wzajemnego zaufania
Zaburzona komunikacja
Agresja werbalna
mobbing

nadmierne obciążenia zawodowe i
niejednoznaczność zadań
Niedostateczne wynagrodzenie
Trudne warunki pracy
Praca wykonywana w pośpiechu (presja
czasu), nadmierna kontrola,
niedostateczna pomoc
Pomijanie, lekceważenie dokonań
pracownika, doświadczenie
autokratycznego sposobu zarządzania
Niesprawiedliwe traktowanie pracownika
Brak możliwości awansu, perspektyw
zawodowych, hamowanie rozwoju
pracownika
Konflikt ról zawodowych i rodzinnych
Konflikt wartości











Miesiąc miodowy (honeymoon)-okres zauroczenia
pracą i pełnej satysfakcji z osiągnięć zawodowych
Przebudzenie (awaking)- idealistyczna ocena pracy jest
nierealistyczna, zaczyna pracować coraz więcej i
desperacko stara się utrzymać idealistyczny obraz
pracy
Szorstkość (brownout)- realizacja zadań zawodowych
wymaga coraz więcej wysiłku, pojawiają się kłopoty w
kontaktach społecznych (z kolegami, klientami)
Wypalenie pełnoobjawowe (full scale burnout)-pełne
wyczerpanie fizyczne i psychiczne, stany depresyjne
Odradzanie się (phoenix phenomenon) - leczenie



badanie za pomocą kwestionariusza MBI
obejmujące ponad 1000 pracowników służby
zdrowia z 5 hiszpańskich szpitali wykazało,


wysoki stopień wyczerpania emocjonalnego
wykazuje 41,6%, depersonalizacji 23%,



znacznie obniżony poziom odczucia dokonań
osobistych stwierdzono u 27,9%;



wysokie wartości parametrów oceniających
wypalenie dotyczyły głównie lekarzy i pielęgniarek
(Grau, 2005)



opublikowane w 2008r badanie częstości
występowania ZW obejmujące 1393 lekarzy
rodzinnych w 12 krajach europejskich (kwestionariusz
MBI-HSS)







wysoki stopień emocjonalnego wyczerpania wykazuje 43%
badanych
wysoki stopień depersonalizacji 35%
32% badanych ma odczucie niskich dokonań zawodowych
jednie 1/3 sposób badanych nie osiągnęła wysokich wartości
określających wypalenie ! (Soler, 2008).

wysoka częstość występowania zespołu wypalenia u
onkologów



brazylijskich- 68,6% (Glasberg, 2007)
amerykańskich- 56 % (Whippen, 1991)









76% pracowników służby zdrowia w nowych krajach
UE ma objawy wypalania zawodowego (Korunka i
wsp. 2010)
Pierwszy i najbardziej nasilony symptom ZWZ to
wyczerpanie emocjonalne

Przyczyna – stres jako wynik nieprzyjaznej atmosfery
panującej w pracy, niekompetencji kadry zarządzającej
(brak dobrej organizacji opieki nad pacjentem)
Grupy najbardziej narażone



Lekarze
Pielęgniarki














Wymagania wynikające ze specyfiki zawodu (dyżury,
nieregularny tryb życia, kontakt z brudem, lekarz w domu i w
szpitalu, praca na czas określony)
Przeciążenie psychiczne (m.in. Konflikty interpersonalne)
Brak możliwości decyzyjności (za dużo odpowiadam, a za mały
mam na to wpływ)
Brak warunków do leczenia (niewystarczająca ilość sprzętu,
nieodpowiednia jakość tego sprzętu, braki w lekach, zbyt mała
liczba personelu w stosunku do ilości pracy, zła organizacja pracy,
wzrastająca ilość pracy „papierowej”)
Niskie zarobki, w porównaniu z innymi grupami zawodowymi
(relacja koszty-zysk)
Niski status zawodowy
Zła współpraca zespołu leczącego

Wzrost porad –
wzrost
konflikty z
pacjentem

Wyczerpanie
emocjonalne

Mechanizmy
obronne –
dystansowanie
się od pacjenta

Wzrost
nękania przez
pacjenta

Poczucie przez
pacjenta
„odrzucenia
przez lekarza”;
osłabienie
barier
psychologiczn

Negatywna
postawa
wobec
własnych
osiągnięć













Unikanie spotkań z pacjentami
Pozbawienie wartości własnych działań
Wykonywanie pracy w pośpiechu
Chowanie się za lekarstwami i instrumentami
Niecierpliwość i oskarżanie pacjentów o brak
współpracy
Prorocze zapowiedzi szybkiego powrotu do zdrowia
Przecenianie szans leczenia/własnych umiejętności
Wykonywanie tego, co najbardziej konieczne, brak
rozmowy z pacjentem
Aranżacja „ciepłych” spotkań rodzinnych









Dominujące poczucie zmęczenia
Zaniedbywanie aktywności fizycznej
/zaleganie przed telewizorem/znieczulanie
alkoholem, lekami
Zakłócenia snu
Zaburzenia wagi, apetytu
Obniżenie potrzeb seksualnych
Częste choroby bez rozpoznawalnej przyczyny













Trudności w relaksowaniu się
Utrzymujące się poczucie zmęczenia
Obniżony nastrój
Stała obecność negatywnych postaw i myśli
Długotrwałe resentymenty lub urazy wobec
innych ludzi
Regularne poczucie osamotnienia lub izoplacji
Nawracające lęki
Poczucie pustki i braku celu











Obniżone zainteresowanie członkami rodziny
Spadek empatii, chłód emocjonalny, surowość oraz
podejrzliwość łącząca się z nasileniem mechanizmów
projekcji
Łatwiejsze wpadanie w irytację i złość na członków
rodziny
Uchylanie się od obowiązków domowych, bo jestem
zmęczony
Spedzanie większej ilości czasu poza domem, bo nikt
tam mnie nie rozumie, bo nie mam tam szansy na
odpoczynek, ciągle coś ode mnie chcą
Opór przed wspólnym wypoczynkiem
Zbyt długie ogladanie telewizji, jako sposób ucieczki
od problemów















Utrata zapału, sztywność myślowa, automatyzm zachowania,
rutyna
Poczucie, że wciąż brakuje czasu na sprawy istotne
Niechęć i opór przed codziennym wyjściem do pracy
Rosnące poczucie niekompetencji, obniżenie jakości usług
Narastające niezadowolenie z pracy
Utrzymująca się złość, żal, pretensje do otoczenia,
Wzrost drażliwości niecierpliwości, agresji, nasilenie
interesowności i roszczeniowości
Pielęgnowanie urazów do przełożonych, kolegów i otoczenia
Potrzeba skracania czasu pracy, absencja w pracy
Trudności wyrażaniu ocen, opinii, własnego zdania
Lęk przed wprowadzaniem nowości, usprawnień w pracy
Osłabienie identyfikacji ze swoją grupą zawodową

Dzisiaj był b. trudny-dużo pacjentów i ja jedna na
dyżurze. Jestem bardzo zmęczona, mam skurcze
dodatkowe, znowu za dużo kawy, boli mnie cały
kręgosłup. Jutro muszę wziąć wolne, nie jestem
wstanie pracować, jestem zmęczona fizycznie i
psychicznie, co rano wstaje bardzo zmęczona, bez
ochoty, by pójść do pracy.
 Lekarz czuje się samotna i przeciążona
 Na tym etapie urlop ok. 2 tyg, zmniejszenie
ilości pracy po powrocie
 Znaleść czas dla siebie

Jestem zatrudniony w 2 pracach, ale dłużej już nie mam sił.
Mam dość pacjentów, nie mam sił z nimi rozmawiać,
irytują mnie. W pracy jest coraz trudniej, nie mam
energii, jestem zmęczony i nie mam sił, by przyjmować
pacjentów i prowadzić zajęcia ze studentami. To
wszechobecne ciągłe zmęczenie.
 Przeciążenie, zmęczenie, praca bez przerwy
 Samo pójście na urlop nie przyniesie rezultatu
 Należy rozważyć rezygnację z jednej pracy,
zmniejszenie obowiązków w drugiej
 Znaleść czas dla siebie

Jestem lekarzem z 10 letnim stażem pracy, czuję się coraz bardziej
zmęczony i nie mam sił ciągle pracować. Myślę, że muszę
zmniejszyć liczbę dodatkowych dyżurów i odpocząć. Mam ostatnio
dużo objawów somatycznych: bóle głowy, objawy gastryczne,
zaburzenia snu. Mam nadzieję, że to tylko zmęczenie, bo wcześniej
na nic nie chorowałem. To moje samopoczucie oraz trudności w
relacjach z pacjentami i szefem powodują, że często popadam w
konflikty. W rodzinie też nie jest najlepiej. Wynika to zapewne z
przepracowania: duża liczba pacjentów oczekuje dobrej opieki przy
małej liczbie lekarzy i pielęgniarek, i nieprawidłowej organizacji
pracy- a ja na to nic nie mogę poradzić. Po wypoczynku nie czuję
się zrelaksowany, szybko się męczę i denerwuję, że znowu muszę
wracać do takiej rzeczywistości.
 Urlop zdrowotny
 Psychoterapia
 Zmiana pracy/ zawodu



Profilaktyka pierwotna




Profilaktyka wtórna




„eliminacja lub modyfikacja czynników stresujących
pracowników jest podstawowym elementem
prewencji” –Quick 1992

„.. Przewiduje uczenie pracowników radzenia sobie
z zaistniałymi sytuacjami stresowymi….”-Quick
1992

Leczenie

Uśmiechnij się

Bardzo dziękuję za uwagę

