
PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU 
ZAWODOWEMU

Fundacja MY Pacjenci
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Wypalenie 
zawodowe
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Wypalenie zawodowe

To proces zachodzący w człowieku narażonym na
długotrwały i ekstremalny stres emocjonalny związany z
działalnością w zawodach, których wspólną cechą jest
ciągły kontakt z ludźmi.
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Zjawisko nagłej śmierci w wyniku przepracowania i stresu
Pierwszy przypadek karoshi odnotowano w Japonii w 1969
roku.
Określenie to odnosi się do przypadków zgonów lub poważnych
uszczerbków na zdrowiu spowodowanych schorzeniami
krążeniowo-sercowymi, których przyczyną jest sprzężenie
nadciśnienia i miażdżycy z bardzo silnym przeciążeniem pracą.
Karoshi dotknęło osoby, które pracowały ponad 60 godzin w
tygodniu, miały ponad 50 nadgodzin w miesiącu i
niewykorzystane ponad połowy urlopów.

Karoshi



• osiągalność 24h/na dobę,
• niezadowolenie z pracy, 
• niemożność rozwoju kariery zawodowej,
• zła organizacja pracy, rutyna w pracy, 
• poczucie ograniczonego wpływu na sposób wykonywania 

pracy,
• niejasność roli zawodowej,
• poczucie własnej bezsilności,
• złe stosunki z kolegami i przełożonymi,
• brak wsparcia, superwizji, aprobaty społecznej
• zbyt wygórowane oczekiwania (obce lub własne)

Czynniki sprzyjające wypaleniu
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Kwestionariusz odczuć 
zawodowych
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Syndrom wypalenia zawodowego

Na syndrom ten składają się trzy odrębne
komponenty, które stanowią podstawowe wymiary
zespołu wypalenia się:

• wyczerpanie emocjonalne

• depersonalizacja

• brak satysfakcji osobistej z wyników pracy



Wyczerpanie emocjonalne odnosi się do poczucia danej
osoby.Czuje ona, że jest nadmiernie obciążona
emocjonalnie. Objawia się to zniechęceniem do pracy,
coraz mniejszym zainteresowaniem sprawami
zawodowymi, obniżoną aktywnością, pesymizmem, stałym
napięciem psychofizycznym, drażliwością, ale także
zmianami somatycznymi - chronicznym zmęczeniem,
bólami głowy, bezsennością, zaburzeniami gastrycznymi,
częstymi przeziębieniami itp.

Wyczerpanie emocjonalne
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Depersonalizacja (odczłowieczenie, uprzedmiotowienie) dotyczy
zbyt obojętnego, bezdusznego lub negatywnego reagowania na
pacjentów.
Związana jest z powierzchownością, skróceniem czasu i
sformalizowaniem kontaktów, cynizmem, obwinianiem innych za
niepowodzenia w pracy.
Depersonalizacja jest próbą zwiększenia psychicznego dystansu
wobec osoby, z którą się pracuje. Symboliczne odebranie pacjentowi
człowieczeństwa i traktowanie go jako "przypadku" pozwala na
mniejsze zaangażowanie się w relację. Może więc być mniej lub
bardziej świadomą formą ochrony siebie przed dalszym
eksploatowaniem swoich emocjonalnych zasobów.

Depersonalizacja
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Obniżone poczucie dokonań osobistych jest tendencją do
widzenia swojej pracy z pacjentami w negatywnym świetle
oraz spadkiem poczucia własnej kompetencji.
Objawia się niezadowoleniem z osiągnięć w pracy, utratą
wiary we własne możliwości, poczuciem niezrozumienia ze
strony przełożonych, stopniową utratą zdolności do
rozwiązywania pojawiających się problemów i
niemożnością przystosowania się do trudnych warunków
zawodowych.

Obniżone poczucie dokonań osobistych
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Symptomy te tworzą samonapędzający się mechanizm.
Wyczerpanie emocjonalne będące skutkiem emocjonalnych
wymagań w kontaktach z pacjentem pojawia się jako
pierwsze.
Następnie, przy niepowodzeniach w radzeniu sobie z tym
wyczerpaniem, pojawia się depersonalizacja, która ma
charakter obronny i dalej zaburza relacje z pacjentami, co
prowadzi w następstwie do doświadczania coraz większych
niepowodzeń i poczucia coraz mniejszych dokonań
osobistych.

Mechanizm wypalenia
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Typowe symptomy wypalenia 
zawodowego

• chroniczne zmęczenie bez wyraźnej przyczyny
• bezsenność
• napięcie mięśniowe, bóle bez wyraźnej przyczyny
• migreny
• zaabsorbowanie i martwienie się pracą również poza nią (praca

zagarnia inne sfery życia)
• trudność lub niezdolność do podejmowania decyzji dot. pracy
• poczucie winy za swoje wyniki w pracy i poczucie bycia

„zawalonym pracą”
• utrata entuzjazmu, poczucie nudy, mechaniczne wykonywanie

pracy
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Typowe symptomy wypalenia 
zawodowego

• oskarżanie innych za niepowodzenia, niezależnie od
realiów

• ciągłe zniecierpliwienie i wybuchy irytacji
• utrata zainteresowania pracą, depersonalizacja, cynizm
• traktowanie pacjentów przedmiotowo, stereotypowo
• niechęć do uczenie się nowych rzeczy i postawa „wszystko

już było i okazało się bezsensowne”
• uzależnienia
• poczucie inercji i niemożność działania
• izolacja od współpracowników (u towarzyskich zazwyczaj

osób)
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Etapy procesu wypalenia 
zawodowego

I stopień – faza ostrzegawcza 

Pojawiają się pierwsze objawy somatyczne (ból
głowy, częste infekcje, problemy ze snem) i
emocjonalne (irytacja, zniechęcenie, smutek).
Wystarczy jednak krótki wypoczynek,
zmniejszenie obciążenia pracą, aby ustąpiły.
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Etapy procesu wypalenia 
zawodowego

II stopień

Objawy utrwalają się, nie ustępują po
wypoczynku. Dochodzą do nich wybuchy irytacji
(w pracy, ale również poza nią), pogardliwe
odnoszenie się do innych, pogorszenie jakości
wykonywanych zadań.
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Etapy procesu wypalenia 
zawodowego

III stopień

Syndrom staje się chroniczny. Widoczne stają się
wszystkie objawy fizyczne, psychiczne i
psychosomatyczne związane z wypaleniem:
wrzody żołądka, nadciśnienie, stany depresyjne,
lub nawet pełnoobjawowa depresja, poczucie
osamotnienia i bezradności. Pojawiają się kryzysy
pozazawodowe – w sferze przyjacielskiej,
małżeńskiej, rodzinnej.
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Przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu

- konstruktywne zarządzanie swoją karierą zawodową

- dobre relacje ze współpracownikami

- umiejętność asertywnego komunikowania się

- stawianie optymalnych wyzwań i twórcze 
rozwiązywanie problemów

- praca zespołowa i delegacja obowiązków

- dobre relacje z pacjentami
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Co mogę zmienić już teraz?
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Techniki pomocne 
w odreagowaniu stresu zawodowego

• „ zasada śluzy” – danie sobie czasu po pracy na 
zmniejszenie napięcia

• aktywność fizyczna

• konstruktywne odreagowanie trudnych emocji, jak 
gniew, lęk i smutek



• zmiana miejsca pracy,
• pozostanie i akceptacja apatii na średnim poziomie,
• pozostanie z cyklicznie pojawiającym się poczuciem

wypalenia,
• pozostanie i podjęcie działań mających na celu

zmianę warunków pracy,
• terapia,
• wydłużenie czasu wolnego,
• obcowanie z ludźmi zadowolonymi z życia :)

Co można zrobić? 
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• zmiana „uniformu” po powrocie z pracy
• aktywność fizyczna
• drzemka/przerwa w ciągu dnia
• nie zajmowanie się pracą poza nią
• dbanie o znajomości spoza grona zawodowego
• hobby nie związane z pracą
• wsparcie społeczne
• fachowa pomoc w trudnych przypadkach i sytuacjach
• uprawiane ćwiczeń odprężających, medytacje
• ćwiczenie uważności
• dbanie o weekendy wolne od pracy i myślenia o niej

Jak dbać o siebie i swój czas?
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1.Formułuj realistyczne cele
Cele, które zamierzasz realizować powinny być adekwatne do Twoich możliwości
i tak sformułowane, by można było podać jasne kryteria ich realizacji.

2.Weryfikuj cele i ustalaj priorytety
Jeśli masz możliwość decydowania w pewnym zakresie o swoich celach
zawodowych, zastanów się czy te, do których zmierzasz faktycznie odpowiadają
temu, na czym Ci naprawdę zależy. Ustal, co jest dla Ciebie najważniejsze i nie
staraj się zadowolić wszystkich.

3.Pozytywne przewartościowanie
Dostrzeż dobre strony sytuacji, w której się znajdujesz, nawet jeśli są to
niepowodzenia. Dystansowanie się od nich przez odsuwanie problemów,
ucieczkę w fantazje czy irracjonalne wyolbrzymianie przeszkód spotęgują tylko
stres zawodowy.

Zasady przeciwdziałania wypaleniu
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4.Nie przeciążaj się obowiązkami
Wycofaj się z pewnych obowiązków, które możesz powierzyć innym i
naucz się odmawiać przyjmowania dodatkowych zadań. Trenuj
asertywność.

5.Rozsądnie się angażuj
Staraj się utrzymać pewien dystans do spraw i kłopotów innych ludzi. Nie
bądź nieczuły, lecz nie przeżywaj ich nazbyt głęboko i intensywnie.

6.Żyj w „dwóch światach”
Nie wpadaj w pułapkę definiowania samego siebie wyłącznie przez to, co
robisz zawodowo. Dbaj o równowagę między życiem zawodowym i
osobistym. Kim zatem jesteś, gdy nie identyfikujesz się z pracą?

Zasady przeciwdziałania wypaleniu
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