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Streszczenie  

 

 Każde stanowisko pracy wiąże się bezpośrednio z występowaniem stresu. Wśród grup 

narażonych na wzmożone występowanie stresu znajduje się z pewnością zawód ratownika 

medycznego bez względu na instytucję, w której podejmuje pracę, czy to pogotowie, czy 

szpitalny oddział ratunkowy czy też jednostka ratowniczo-gaśnicza w Państwowej Straży 

Pożarnej. Praca zawsze wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za ludzkie życie.  

 Występujące w miejscu pracy czynniki psychospołeczne i stres będący ich 

następstwem przez wiele państw na świecie zostały uznane za istotne zagrożenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa osób pracujących. Stres prowadzi do  niebagatelnych skutków 

u pracowników a przez to w  przedsiębiorstwach  i w państwie. Jego następstwem są 

zburzenia w stanie zdrowia, nasila powstawanie wypadków przy pracy i zmniejsza wydajność 

pracy, tym samym zakłóca właściwe funkcjonowanie zakładu pracy i pociąga za sobą straty 

materialne. Państwo pokrywa koszty związane z leczeniem i rehabilitacją pracowników 

i wypłatą świadczeń z tytułu pogorszenia zdrowia czy niezdolności do pracy.   

 Głównym celem podjętego tematu było ustalenie roli empatii a w zasadzie znacznie 

szerszego pojęcia inteligencji emocjonalnej na występowanie wypalenia zawodowego 

u ratowników medycznych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Określono 

poziom stresu zawodowego, strategie radzenia sobie, poziom wypalania zawodowego a także 

inteligencji emocjonalnej. Następnie sprawdzono zależności pomiędzy poszczególnymi 

czynnikami.  

 Badaniami objęto 250 osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu 

ratownika medycznego, pracujących na terenie województwa lubelskiego. Grupę badaną 

stanowili ratownicy medyczni  zatrudnieni w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale 

ratunkowym lub w Państwowej Straży Pożarnej. 

Zbadano ratowników medycznych w trzech  grupach: 

 I grupa- 123 osoby co stanowi 13,38% populacji ratowników medycznych 

zatrudnionych w pogotowiu ratunkowym na Lubelszczyźnie; 

 II grupa- 46 osób co stanowi 35,11% populacji ratowników medycznych pracujący 

w szpitalnych oddziałach ratunkowych województwa lubelskiego ; 



 III grupa- 59 osób co stanowi 72,83% ratowników medycznych pełniący służbę 

w Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim. 

 W badaniach wykorzystano 6 narzędzi: kwestionariusz ankiety autorskiej; 

Kwestionariusz do Badania Subiektywnej Oceny Pracy autorstwa Dudka i wsp.; Skalę 

odczuwanego stresu (PSS 10) w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego i N. Ogińskiej-Bulik; 

Inwentarz do pomiaru radzenia sobie ze stresem (Mini-COPE) Carvera i in.; Kwestionariusz 

wypalenia zawodowego (LBQ) w wersji polskiej zaadaptowanej przez Zespół Pracowni 

Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Kwestionariusz do 

pomiaru inteligencji emocjonalnej (INTE) autorstwa Schutte i In. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników wyciągnięto 

następujące wnioski: 

1. Praca ratowników medycznych charakteryzuje się wysokim poziomem stresu. 

Czynnikami szczególnie wzmagającymi stres są poczucie psychicznego obciążenia pracą, 

brak nagród w pracy i poczucie niepewności wywoływane organizacją pracy. 

2. Niemal co czwarty z badanych osiągnął wysoki poziom natężenia odczuwanego stresu na 

przestrzeni ostatniego miesiąca. 

3. Wśród badanych najchętniej wykorzystywaną strategią radzenia sobie ze stresem są: 

aktywne radzenie sobie, planowanie oraz pozytywne przetwarzanie, najrzadziej zaś 

zażywanie substancji psychoaktywnych.  

4. Ratownicy medyczni charakteryzują się przeciętnym poziomem wypalenia zawodowego. 

Najwyższe wskaźniki odnotowano w kategorii poczucia braku skuteczności zawodowej 

oraz braku zaangażowania w relacje z klientami. Istotnie wyższym poziomem poczucia 

braku skuteczności cechują się pracownicy pogotowia.  

5. Prawie ¾ badanych posiada przeciętny poziom inteligencji emocjonalnej tylko 13,2% 

posiada wyniki wysokie, przy czym kobiety posiadają istotnie wyższe wyniki ogólnego 

poziomu inteligencji emocjonalnej i w poszczególnych czynnikach: zdolność do 

wykorzystywania emocji w celu wspomagania myślenia oraz zdolność do rozpoznawania 

emocji.  

6. Pracownicy szpitalnego oddziału ratunkowego charakteryzują się istotnie wyższymi 

wartościami poziomu inteligencji emocjonalnej. Oni również posiadają wyższy poziom 

zdolności do wykorzystywania emocji w celu wspomagania myślenia oraz zdolności do 

rozpoznawania emocji na niekorzyść ratowników pracujących w pogotowiu.  

7. U badanych wraz ze wzrostem natężenia stresu wzrasta częstość stosowania strategii 

radzenia sobie: poczucie humoru, zwrot ku religii, a także strategie nakierowane na 



bezradność i zachowania unikowe. Strategie skierowane na aktywne radzenie sobie są 

wybierane w sytuacji spadku natężenia stresu. 

8. U badanych ratowników zaobserwowano zależności pomiędzy strategiami radzenia sobie 

ze stresem a wypaleniem zawodowym. Najsilniejszą zależność stwierdzono wraz ze 

wzrostem zaprzestania działań wzrasta poczucia braku skuteczności zawodowej. 

9. Inteligencja emocjonalna wpływa na poziom odczuwanego stresu u badanej grupy, im jest 

wyższa tym odczuwany stres jest niższy. 

10. Zauważono istotny wpływ poziomu inteligencji emocjonalnej na poziom wypalenia 

zawodowego, na niekorzyść osób w grupie z niską IE. Zależności takich nie 

zaobserwowano wśród zatrudnionych w szpitalnych oddziałach  ratunkowych. 

11. U badanych ratowników medycznych wykryto zależność, że w przypadku wzrostu 

wartości stresorów wzrasta nasilenie wypalenia zawodowego a w przypadku wzrostu 

poziomu inteligencji emocjonalnej mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. 

 Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi przegląd 

literatury dotyczącej: funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 

i istnienia w nim zawodu ratownika medycznego, pojęcia stresu, stresu w pracy zawodowej, 

radzenia sobie, wypalenia zawodowego oraz inteligencji emocjonalnej. Rozdział drugi 

prezentuje założenia i cel pracy. Rozdział trzeci omawia metodologię badań własnych w tym: 

metody, techniki i narzędzia badawcze; charakteryzuje grupę badawczą, teren badań oraz ich 

organizację; a także opisuje zastosowaną analizę statystyczną. Rozdział czwarty poświecony 

jest otrzymanym wynikom, dokonano ich opisu i analizy. Dyskusja stanowi rozdział piąty, 

szósty zaś stanowi podsumowanie i wyniki.   

 


