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WYPALENIE ZAWODOWE U OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Artykuł przedstawia aktualną wiedzę na temat rozpowszechnienia, metod 
diagnozowania oraz sposobów zapobiegania i terapii zespołu wypalenia zawodowego u 
opiekunów medycznych.
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OCCUPATIONAL BURNOUT SYNDROME IN MEDICAL CARERS
This article presents the state-of-art of the prevalence, methods of diagnosis and 

measures serving to prevention and treatment of burnout syndrome in medical caregivers.

Po raz pierwszy określenia «wypalenie zawodowego» użył 
amerykański psycholog, H. Freudenberger, określając je jako «stan 
zmęczenia czy frustracji, wynikający z poświęcenia się jakiejś sprawie, 
sposobowi życia lub związkowi, co nie przyniosło oczekiwanej nagrody»
[1]. C. Maslach twierdziła, że wypalenie zawodowe opiera się na związku 
pomiędzy wykonywaną pracą związaną z pomaganiem innym a rozwojem 
wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacją, powodującą zdystansowanie 
się od pacjentów, traktowaniem ich w sposób obojętny lub cyniczny oraz 
obniżonym poczuciem dokonań osobistych [2]. 

Najczęściej używanym narzędziem do oceny wypalenia zawodowego 
jest kwestionariusz samo-opisowy MBI (Maslach Burnout Inventory)
stworzony przez Maslach w latach 80-tych XX wieku. Składający się z 
22 pytań kwestionariusz analizuje zmiany związane z wyczerpaniem 
emocjonalnym, depersonalizacją oraz obniżonym poczuciem własnych 
sukcesów. Na każde pytanie udzielana jest tylko jedna odpowiedź, spośród 
siedmiu, związana z częstotliwością danego odczucia (od «nigdy» do 
«każdego dnia»), a nie z jego intensywnością. Badacze zwracają jednak 
uwagę na słabość metodologii, opartej tylko o jeden rodzaj narzędzia i 
konieczność różnicowania go ze stanami pokrewnymi, jak depresja czy 
«zespół przewlekłego zmęczenia» [3]. 

Jedną z najlepiej przebadanych grup pod kątem ryzyka rozwoju 
wypalenia zawodowego są pielęgniarki i ratownicy medyczni. Jednak grupą 
zawodową narażoną równie mocno na wypalenie są niewątpliwie 
opiekunowie medyczni. Zawód opiekuna medycznego został wpisany przez 
Ministra Zdrowia na listę zawodów medycznych w 2007 roku, a kształcenie 
odbywa się w systemie dwusemestralnym i jest zakończone uzyskaniem 
dyplomu. Obecnie jest już w Polsce ponad 1600 opiekunów medycznych, 
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którzy wchodzą w skład zespołów opiekuńczo-terapeutycznych. Z powodu 
rosnącego deficytu personelu pielęgniarskiego przed opiekunami 
medycznymi stawiane są wysokie wymagania dotyczące zarówno 
kompetencji personalnych, społecznych, jak i umiejętności medycznych. Na 
liście 35 czynności, które opiekun medyczny może wykonywać u pacjenta 
na zlecenie pielęgniarki, znajdują się, poza toaletą chorego i pomiarami 
parametrów życiowych, także karmienie przez zgłębnik i gastrostomię oraz 
wymiana worka stomijnego. Opiekun medyczny, pracując z osobą chorą i 
niesamodzielną, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.

Wysokie oczekiwania postawione przed opiekunami, długotrwałe 
przebywanie z pacjentem, często obłożnie i przewlekle chorym, 
konieczność emocjonalnego zaangażowania, doświadczanie przeniesionej 
złości lub roszczeniowej postawy, a ponadto organizacja pracy: szybkie 
tempo, niskie wynagrodzenie, nadmierne obciążenie dokumentacją, a także 
niewielkie możliwości awansu sprzyjają rozwojowi zespołu wypalenia 
zawodowego. Oczywiście istotną rolę pełnią tu również czynniki 
indywidualne, jak niska samoocena lub przeciwnie – wysokie 
zaangażowanie i perfekcjonizm [3, 4].

Skala zjawiska wydaje się duża – w badaniach na grupie 2500 pielęgniarek
i opiekunów medycznych prowadzonych przez Poncet i wsp. wypalenie 
zawodowe o poważnym nasileniu stwierdzono u ok. 33% badanych osób [5].

Pośród prób innych badaczy, np. Cole opracowała tzw. Program 
Odmładzania i Ochrony Pracownika. Zgodnie z zawartymi w nim 
zaleceniami do obowiązków pracodawcy powinno należeć promowanie 
kultury pracy, docenianie pracownika, organizacja wypoczynku, 
komunikacja i wspólne ustalanie celów, a także rotacyjny system pracy przy 
stwierdzeniu ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego [6].

Analizowano także profile osobowości i style radzenia sobie ze 
stresem u szkolących się opiekunów medycznych. Próby niwelacji skutków 
stresu zawodowego podejmowane przez jednostkę poprzez np. odpowiedni 
wypoczynek, hobby, kursy i warsztaty okazały się mieć duże znaczenie 
w prewencji wypalenia zawodowego [7].

Podsumowując, problem wypalenia zawodowego jest niezwykle
istotny z punktu jednostki, ograniczając jakość życia zawodowego i 
satysfakcji, niesie jednak za sobą także skutki społeczne i ekonomiczne, 
przyczyniając się do zmniejszonej efektywności pracy i zwiększonej 
absencji. Pomimo dużego zainteresowania badaczy, brak jest wciąż ogólnie 
zaakceptowanych kryteriów diagnostycznych służących rozpoznaniu 
wypalenia zawodowego. Podjęte próby analizy osobowości osób 
zagrożonych ryzykiem wypalenia zawodowego, jak i opracowania 
dotyczące strategii zapobiegawczych i interwencyjnych, wpisujące się w 
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ogólny nurt działań pro-pracowniczych, jak najbardziej powinny być 
kontynuowane, a uzyskane wyniki opublikowane w formie konkretnych 
zaleceń, zarówno dla jednostki, jak i pracodawcy. Z uwagi na dużą wagę 
problemu zarówno dla jednostki, jak i w wymiarze społecznym istnieje 
potrzeba kontynuacji wielodyscyplinarnych badań, udoskonalenia metod
badawczych i diagnostycznych, jak również rozwoju strategii prewencyjnych.
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КОММУНИКАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

В статье рассматриваются организационная культура в здравоохранении 
как современный инструмент управления и коммуникационный процесс в руководя-
щей деятельности.
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COMMUNICATIONS IN FORMATION 
OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN HEALTH CARE

The article is devoted to organizational culture in health care as a modern management 
tool and communication process in management activity.

Обмен информацией встроен во все виды управленческой дея-
тельности. Коммуникации в любой организации, в том числе в органи-
зации здравоохранения, – сложная, многоуровневая система, охваты-
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