
 

X. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

Członkowie zespołów transplantacyjnych wykonują pracę, która wiąże się  

z ogromną odpowiedzialnością i stresem. Kontakt z osobami oczekującymi  

na przeszczepienie i jednocześnie z rodzinami potencjalnych zmarłych dawców nie jest dla 

tych osób łatwy i obciąża ich psychicznie. Poza tym już sama gotowość do pracy przez całą 

dobę, tydzień, przez cały czas, kosztuje dużo wyrzeczeń, także osobistych. Jest to praca 

ciekawa, ale jednocześnie bardzo emocjonująca, niosaca za sobą ryzyko wypalenia 

zawodowego. Pamiętać należy, że zespół wypalenia zawodowego uwarunkowany jest nie 

tylko wykonywanym zawodem, poziomem stresu w miejscu pracy, ale także różnicami 

indywidualnymi, w tym czynnikami osobowości. 

Celem badań była ocen w grupie pracowników zespołu transplantacyjnego: 

 problemów z jakimi borykają się  członkowie zespołów transplantacyjnych; 

 występowania zespołu wypalenia sił u członków zespołów transplantacyjnych; 

 umiejętności radzenia sobie ze stresem; 

 stopnia radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; 

 wiedzy członków zespołów transplantacyjnych w zakresie metod łagodzących stres; 

 zapotrzebowania zespołów transplantacyjnych w zakresie profilaktyki zespołu 

wypalenia zawodowego. 

Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej  

R-I-002/309/2018 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dyrekcji placówek 

medycznych skąd pochodzili respondenci. 

Badaniem objęto 157 osób - członków zespołów transplantacyjnych działających  

na terenie województwa lubelskiego, w tym z takich ośrodków jak Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie (Oddział 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii), Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  

nr 1 w Lublinie (Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku) oraz Samodzielny 

Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie (Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplancyjnej  

i Leczenia Żywieniowego). 

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem zestawu 

kwestionariuszy Autorskiego kwestionariusza; Standaryzowanej Skali Satysfakcji z Życia 

(SWLS - Satisfaction with Life Scale); Skali oceny zamożności rodziny  



(FAS Familly Afluence Scale); Standaryzowanej Skali Holmesa i Rahe’a (SRRS - Social 

Readjustment Rating Scale); Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (LBQ - Link Burnout 

Questionnaire); Standaryzowanej Skali Kontroli Emocji (CECS - Courtauld Emotional 

Control Scale); Standaryzowanego Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach 

Stresowych (CISS - The Coping Inventory for Stressful Situacions) oraz Standaryzowanej 

Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES - Generalized Self-Efficacy Scale). 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników postawiono następujące wnioski: 

1. Średnia ocena zadowolenia z życia w badanej grupie była dość wysoka, a na jej 

poziom miał  wpływ staż pracy, wykonywany zawód i miejsce pracy, nie wpływały 

zaś wiek i wykształcenie. 

2. Większość badanych prezentowała niski poziom stresu, który zależał od stażu pracy, a 

nie miały na niego wpływu wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy  

i wiek. 

3. Respondenci prezentowali przeciętny poziom siły kontrolowania negatywnych emocji 

(w największym  w zakresie dla depresji oraz lęku), który różnicowało wykształcenie, 

miejsce pracy, wiek, a nie wpływały na nią staż pracy i wykonywany zawód. 

4. Członkowie zespołów transplantacyjnych posiadali wysoką ocenę własnej 

skuteczności, na którą wpływ miały miejsce pracy i wykonywany zawód,  

nie wpływały zaś staż pracy, wiek i wykształcenie. 

5. Poziom wypalenia zawodowego w badanej grupie był relatywnie niski, najsilniejszy w 

kategorii „wyczerpanie psychofizyczne” i najsłabszy w kategorii  

„brak skuteczności zawodowej”. 

6. Na poziom wypalenia zawodowego członków zespołów transplantacyjnych istotnie 

statystyczny wpływ miały ich satysfakcja z życia, poziom negatywnych emocji, ocena 

własnej skuteczności, wykonywany zawód i miejsce pracy, a nie wpływał  

na niego poziom stresu, staż pracy w zespole transplantacyjnym, wykształcenie  

i wiek. 

7. Większość ankietowanych stosowała właściwe sposoby radzenia sobie ze stresem, 

korzystając ze stylu unikowego i zadaniowego, ale w rozwiązywaniu problemów 

bardzo rzadko korzystała z pomocy psychologa. 

oraz postulat 

Wydaje się, że powinno się wdrożyć w placówkach respondentów działania 

sprzyjające: systematycznemu monitorowaniu potencjalnych stresorów oraz stanu zdrowia 

psychicznego pracowników, sukcesywnemu usuwaniu/modyfikowaniu stresorów, poprawie 



wzajemnych relacji pracowników, zapobieganiu nawarstwianiu się konfliktów w pracy, 

wprowadzeniu korzystnego planu pracy na poszczególnych stanowiskach, jasnemu określaniu 

obowiązków zawodowych, wprowadzeniu sprawiedliwych zasad zarządzania, wdrożeniu 

adekwatnego do wkładu pracy systemu  nagradzania, wprowadzeniu dodatkowych dni 

wolnych od pracy albo przerw w pracy umożliwiających regenerację sił, włączeniu 

pracowników w planowanie ich rozwoju zawodowego oraz stwarzaniu pracownikom 

możliwości udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych na temat stresu, wypalenia 

zawodowego i ich pokonywania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


