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„Analiza porównawcza obciążenia psychicznego wśród pielęgniarek pracujących na 

oddziałach zachowawczych i zabiegowych na podstawie trzech szpitali powiatowych 

województwa lubelskiego.” 

I. Streszczenie 

Praca pielęgniarki zaliczana jest do prac trudnych, jest złożona oraz cechuje ją  

wielozadaniowy charakter. Praca ta często wiąże się z presją czasu. Pojawiające się sytuacje 

nieprzewidywalne, doprowadzają do postępującego zmęczenia, spadku efektywności pracy 

oraz obniżenia komfortu psychicznego. Pielęgniarki, w aktualnym systemie ochrony zdrowia, 

zaliczane są do najbardziej narażonych na stres grup zawodowych. 

W oddziałach szpitalnych przebywają pacjenci z różnymi jednostkami chorobowymi oraz w 

różnym stanie psychicznym i fizycznym. Praca pielęgniarek różni się w zależności od 

schorzeń hospitalizowanych tam osób, ich wieku oraz wynikających stąd działań 

pielęgniarskich. Każdy z oddziałów stawia przed personelem medycznym różne zadania oraz 

wymaga rozwiązywania różnych trudnych problemów. Bezspornie warunki pracy mają 

istotny wpływ na ewentualność pojawiania się silnego stresu, ale ważne są również na tym 

polu czynniki indywidualne. W pracy poruszono również problem osobowości stresowej, 

która jest przyczyną wystąpienia chorób somatycznych, a zwłaszcza chorób sercowo-

naczyniowych i ma istotne znaczenie w spostrzeganiu stresogenności środowiska. 

Środowisko grupy zawodowej pielęgniarskiej często wspomina o zjawisku wypalenia 

zawodowego. Cechuje się ono utratą satysfakcji z wykonywanej pracy, szczególnie w 

przypadku pracy z innymi osobami. Zatem pielęgniarki należą do grupy zawodowej, która 

jest najbardziej narażona na wystąpienie tego zjawiska.  

 Celem głównym pracy była analiza porównawcza obciążenia psychicznego wśród 

pielęgniarek pracujących na oddziałach zachowawczych i zabiegowych na podstawie danych 

uzyskanych z  trzech szpitali powiatowych województwa lubelskiego.   

Cele szczegółowe to: 

1. Odszukanie zależności pomiędzy stresem a wypaleniem zawodowym w analizowanych 

grupach pielęgniarek. 

2.Ocena natężenia stresu u pielęgniarek z oddziałów zabiegowych i zachowawczych. 

3.Ocena typowych sposobów reagowania i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego 

stresu wśród pielęgniarek z oddziałów zachowawczych i zabiegowych w badanych 

placówkach. 



4. Pomiar ogólnego poczucia obciążenia czynnikami psychospołecznymi, które stanowią 

źródło stresu zawodowego w badanych grupach pielęgniarek.  

Badania przeprowadzone zostały  wśród pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na 

oddziałach zachowawczych i zabiegowych w szpitalach powiatowych w Międzyrzecu 

Podlaskim, Radzyniu Podlaskim i Bełżycach należących do województwa lubelskiego. 

Badania zostały przeprowadzone od kwietnia do października 2016 roku po uzyskaniu 

pisemnej zgody dyrektorów badanych placówek oraz zgodę komisji Bioetycznej w 

Białymstoku.  

 W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety dotyczący cech 

socjodemograficznych badanych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz posłużono się także kilkoma 

standaryzowanymi narzędziami badawczymi, powszechnie stosowanymi w badaniach 

psychologicznych z zakresu psychologii zdrowia, takimi jak: Skala do pomiaru typu D-DS14, 

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego – LBQ, Skala Odczuwanego Stresu - PSS-10, 

Kwestionariusz do subiektywnej oceny pracy (KSOP ).   

Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników wyciągnięto 

następujące wnioski: 

1. Większość badanych znalazła się w grupie charakteryzującej się wysokim poziomem 

stresu. 

2. Analiza subiektywnej oceny pracy wskazała wysoki poziom stresu wśród badanych 

pielęgniarek i pielęgniarzy. Czynnikami wywołującymi najwyższy poziom stresu wśród 

pielęgniarek i pielęgniarzy są: kontakty społeczne, poczucie zagrożenia, poczucie 

odpowiedzialności oraz brak nagród w pracy.  

3. Wykazano istotny wpływ miejsca pracy na poziom odczuwanego stresu.  

4. Osobowość stresowa typu D występuje u prawie połowy badanych pielęgniarek i 

położnych. 

5. Stwierdzono wpływ poziomu odczuwanego stresu na każdy z analizowanych obszarów 

wypalenia zawodowego. 

6. Wskazane przeciwdziałanie skutkom stresu w celu lepszej motywacji i wydolności 

pracowników. 

7. Zwrócenie uwagi na problem wypalenia zawodowego w aspekcie zapobiegania oraz 

wdrożyć program profilaktyczny w grupie zawodowej pielęgniarek. 

 


