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Wstęp:  Badania przeprowadzane w Polsce 
i na świecie jasno pokazują, że wśród 
personelu medycznego to pielęgniarki są 
najbardziej narażone na wypalenie 
zawodowe. Praca pielęgniarki to nieustanne 
troszczenie się o innych, które często 
skutkuje płaceniem wysokiej ceny, jaką jest 
jej własne zdrowie psychiczne i fizyczne. 
Bliski jak również intensywny kontakt z 
pacjentem oraz duże zaangażowanie 
emocjonalne może powodować wystąpienie 
tzw. syndromu wypalenia zawodowego. 
  
Cel pracy: Celem pracy jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie, czy badane 
pielęgniarki czują się wypalone zawodowo, 
oraz czy ma na to wpływ praca w systemie 
12-godzinowych dyżurów. 
 
Materiał i metody Badanie przeprowadzono 
metodą sondażu diagnostycznego  
z wykorzystaniem autorskiego 
kwestionariusza ankiety, który 
przeprowadzono w grupie 100 pielęgniarek i 
pielęgniarzy w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie. Respondentami były osoby w 
przedziale wiekowym 25 – 56 lat. W badaniu 
wzięło udział 92 kobiety oraz 8 mężczyzn. 
 

Wyniki: : Wyniki badań wskazują, że ponad 
połowa ankietowanych pielęgniarek 
pracujących w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim ma poczucie wypalenia 
zawodowego pracując na 12-godzinnych 
dyżurach, a zdecydowana większość z nich 
uważa, że stawiane w pracy wymagania są za 
zbyt duże.  
 
Wnioski:  Za jedną z głównych przyczyn 
powodujących rozwój zespołu wypalenia 
zawodowego ankietowani podają poczucie 
braku satysfakcji z wykonywanej pracy oraz 
wyczerpanie emocjonalne. Zjawisko 
wypalenia zawodowego w badanej grupie 
dotyczy ponad połowy respondentów. Jedną 
z przyczyn występowania tego zjawiska jest, 
w ocenie respondentów, odczuwana w pracy 
presja jak również przeciążenie 
obowiązkami. Jak wynika z badań 12-
godzinne dyżury nie są główną przyczyną 
złego samopoczucia. Konieczne jest 
rozważenie edukacji pielęgniarek w zakresie 
omawianej tematyki oraz objęcie tej grupy 
zawodowej większym wsparciem 
psychologicznym. 
 
Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe   

 
 



Introduction: Research carried out in Poland 
and in the world clearly says that nurses are 
the most vulnerable to burnout among 
healthcare professionals. The job of a nurse 
is a constant concern for others, which often 
results in paying the high price for her own 
mental and physical health. Close as well as 
intense contact with the patient and high 
emotional involvement may cause the so-
called burnout syndrome. 
 
 Aim of the study: The aim of the study is to 
answer the question of whether the 
surveyed nurses feel professionally burned 
out and whether it is influenced by the 12-
hour duty hours. 
 
Material and Methods: The adopted 
method to convey this research is a self-
designed questionnaire. The questionnaire 
was conducted on a group of 100 nurses in 
the Provincial Clinical Hospital No. 2 St. 
Jadwigi Królowej in Rzeszow, they were 
people in the 25-56 age group. 92 women 
and 8 men participated in the study. 
 
 

Results: The results of the research show 
that more than half of the surveyed nurses 
working at the Provincial Clinical Hospital 
have a sense of professional burnout 
working on 12-hours shifts, and the vast 
majority of them believe that the 
requirements at work are too high. 
 
Conclusions: One of the main reasons for 
the development of the burnout syndrome 
is the feeling of dissatisfaction with the job 
and emotional exhaustion of nurses. The 
phenomenon of occupational burnout in the 
studied group concerns over half of the 
respondents. One of the reasons for the 
occurrence of this phenomenon is, in the 
opinion of the respondents, the pressure 
felt at work as well as being overburdened 
with duties. Research shows that 12-hour 
on-call duty is not the main cause of 
malaise. It is necessary to consider the 
education of nurses in the area in question 
and to provide this professional group with 
greater psychological support. 
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Wstęp: 
         Praca zawodowa pielęgniarki/pielęgniarzy i spełnianie się w niej są jednymi                                
z najważniejszych elementów budujących ogólnie pojęte szczęście w życiu zawodowym. Jest 
to jednak zawód wymagający ogromnego poświęcenia, który nakłada na pracownika potrzebę  
empatii, zrozumienia i pełnego zaangażowania w proces leczniczy pacjenta. W profesji, jaką 
jest pielęgniarstwo, często zdarza się, że dotychczas satysfakcjonująca praca przestaje cieszyć 
tak jak kiedyś. Powodem tego jest zarówno ogrom spoczywających na pracowniku 
obowiązków zawodowych, jak również długotrwałe i silne poczucie znużenia, spowodowane 
długimi dyżurami. Wynikiem tego może być zobojętnienie i negatywne myślenie o 
wykonywanych obowiązkach, co stanowi główne elementy definiujące wypalenie zawodowe 
[1]. 
        Badania przeprowadzane w Polsce i na świecie jasno wskazują, że wśród personelu 
medycznego to pielęgniarki są najbardziej narażone na wypalenie zawodowe. Praca 
pielęgniarki to nieustanne troszczenie się o innych, które często skutkuje płaceniem wysokiej 
ceny, jaką jest jej własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Bliski jak również intensywny kontakt 
z pacjentem oraz duże zaangażowanie emocjonalne może powodować wystąpienie tzw. 
syndromu wypalenia zawodowego. [2] 
     



         Zanim wypalenie zawodowe rozwinie się w pełni, pojawiają się symptomy, które 
informują o pogłębiających się problemach. Pierwsze objawy w porę zauważone są ważnym 
sygnałem do zmiany podejścia do własnej osoby i pracy. Bardzo ważne jest, aby zwracać na 
to uwagę w zawodzie jakim jest pielęgniarstwo [3]. Zaobserwowanie pierwszych symptomów 
wypalenia zawodowego jest jednak często dość trudne, a objawy ostrzegawcze często są 
utożsamiane ze stresem, depresją czy przewlekłym zmęczeniem związanym z dużą ilością 
obowiązków w pracy. Świadomość istnienia zjawiska, jakim jest wypalenie zawodowe, to 
pierwszy krok na drodze do potrzeby zmian [4-6].  
           Analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że nauka zajmuje się od ponad 30 lat 
problematyką wypalenia zawodowego, jednak nie jest w stanie w zadowalający sposób 
zdefiniować tego zjawiska i stworzyć w miarę uzgodnionej i jednoznacznej dla wszystkich 
definicji [7–8]. Problemy przedstawicieli zawodów socjalnych, w tym również pielęgniarek, 
stanowią od pewnego czasu temat badań naukowych. W cieniu ogromu potrzeb pacjentów 
często giną potrzeby personelu, co dziś możemy zauważyć gołym okiem. Zadaniem 
pielęgniarek jest niesienie pomocy chorym, wspieranie ich, czy rozmowa z rodziną. To niesie 
za sobą ogromną odpowiedzialność. Niestety, w obliczu specyfiki pracy pielęgniarki należy 
liczyć się z faktem, że jest to grupa zawodowa borykająca się z problemami. Pielęgniarki jasno 
dają do zrozumienia, że ich praca jest nie tyle wymagająca, co obarczona obowiązkami, które 
często stają się uciążliwe i ciężkie do zniesienia. Istotne jest zatem pogłębianie wiedzy                                
i zbadanie wpływu charakteru pracy pielęgniarskiej na odczuwanie satysfakcji                                           
z wykonywanego zawodu oraz tego jakie czynniki, w opinii respondentów, powodują 
pojawienie się wypalenia zawodowego. [9] 

Cel:  
Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy badane pielęgniarki czują 
się wypalone zawodowo, oraz czy ma na to wpływ praca w systemie 12-godzinowym? 

Materiał i metody: 
Zastosowano badanie metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego 
kwestionariusza ankiety składającego się z pytań zamkniętych oraz metryczki. Udział                          
w badaniu był dobrowolny a respondentów zapoznano z jego celem oraz zapewniono                                
o anonimowości. Respondentami była grupa 100 pracowników Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie znajdującego się w 
województwie podkarpackim. Osoby te pracowały w wymiarze dyżurów 12-godzinnych. 
Badanie przeprowadzone było na terenie miejskim w mieście Rzeszów w powiecie 
Rzeszowskim. W badaniu wzięły udział 92 kobiety oraz 8 mężczyzn. Ze wsi pochodziło 44 
osoby, natomiast z miasta 56 respondentów. Przedział wiekowy rozkładał się w granicach 25 
- 56 lat.  

 

 



Wyniki: 
 
Wykres 1. Stopień natężenia – przeciążenia pracą 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

Źródło: opracowanie własne 

 

         W większości ankietowani (78%) odpowiedziało iż są przeciążeni pracą. Osoby, które 
stwierdziły przeciążenie pracą w (64%) ocenili iż są średnio przeciążeni, kolejno (14%) w 
dużym stopniu. Na trzecim miejscu, stopień przeciążenia został oceniony jako minimalny 
(12%). 10% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 

 

 

 



Wykres 2. Wyczerpanie emocjonalne 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Źródło: opracowanie własne 

 

         Ankietowani w pytaniu na  temat wyczerpania emocjonalnego w zdecydowanej 
większości odpowiedzieli, iż ma ono związek z wykonywaniem pracy 
pielęgniarki/pielęgniarza (73%). U respondentów którzy odpowiedzieli twierdząco możemy 
zaobserwować, że praca wpływa na wyczerpanie emocjonalne w stopniu minimalnym (62%) 
oraz średnim (34%) - który był kolejnym najwyższym wynikiem. Zaledwie (2%) 
ankietowanych wskazało odpowiedź iż wpływa ona w dużym stopniu. 



 

Wykres 3.  Presja w pracy a wpływ na wyczerpanie emocjonalne 

 

Źródło: opracowanie własne 

         Respondenci w (99%) byli zgodni z tym, że presja w pracy ma wpływ wyczerpanie 
emocjonalne pracowników, zaledwie (1%) stwierdził, iż nie dostrzega powiązania. 
Zdecydowana większość (70%) uznała, że wpływa na nie w dużym stopniu, kolejno (20%) w 
średnim stopniu oraz (9%) minimalnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykres 4.  Wpływ nieodpowiedniego wynagrodzenia na wyczerpanie 
emocjonalne 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

         Respondenci zapytani o związek wyczerpania emocjonalnego z nieodpowiednim 
wynagrodzeniem byli zgodni w 100% iż ma ono zależność. W (81%) odpowiedzieli, że 
wpływa ono na nie w dużym stopniu, kolejno (17%) średnio, natomiast (2%) w minimalnym 
stopniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykres 5.  Wpływ wysokiej odpowiedzialności w pracy na wyczerpanie emocjonalne 

 

Źródło: opracowanie własne 

      Wpływ wysokiej odpowiedzialności w pracy na wyczerpanie emocjonalne, według 
ankietowanych ma wpływ w (40%) w średnim stopniu, (33%) ankietowanych odpowiedziało 
także twierdząco, jednakże  natężenie ocenili jako minimalne, (22%) stanowiły osoby, na które 
odpowiedzialność w pracy wpływa w dużym stopniu na wyczerpanie emocjonalne, (5%) nie 
miało zdania na ten temat. 

 

 

Dyskusja: 
              Z analizy badań własnych jasno wynika, że niemal wszyscy respondenci (78%) uznali, 
że czują się przeciążeni zawodowo i zmęczeni pracą. 
             Wyniki badania przeprowadzonego przez autorów niniejszej pracy dowodzą, że ponad 
połowa ankietowanych pielęgniarek i pielęgniarzy (64%) przyznaje, że odczuwa w średnim 
stopniu przeciążenia zawodowe związane z obowiązkami w pracy. Za jedną z głównych 
przyczyn powodujących rozwój syndromu wypalenia zawodowego jest uznawane poczucie 
braku satysfakcji z wykonywanej pracy spowodowane przemęczeniem. Ma ono swoje źródła 
w wielu niekorzystnych zjawiskach i sytuacjach charakterystycznych dla zawodu pielęgniarki. 
[10] Niepokojące jest to jak dużego procentu ankietowanych pracowników dotyczą syndromy 
wypalenia zawodowego, jak wykazała w swoich badaniach Kędra E., 71% pielęgniarek 
deklarowało niezadowolenie związane ze zmęczeniem w pracy. [11] 
               Wyniki badań wskazują, że większość respondentów ma poczucie wyczerpania 
emocjonalnego (73%), istnieje również grupa, która deklaruje natomiast brak takich odczuć 
(27%). Odpowiedź którą ankietowani wybierali najczęściej, zapytani o to czy czują się 
wyczerpani emocjonalnie, to: “Tak” (73%). Podsumowując, wypalenie zawodowe to niskie 
wyniki dokonań osobistych (poczucie braku osobistych osiągnięć), przy wysokich wynikach 



wyczerpania emocjonalnego oraz poczuciu depersonalizacji. [12] W innych badaniach 
przeprowadzonych przez Kurowską K. wykazano niepokojący fakt, że aż 29,5% 
ankietowanych pielęgniarek przyznaje się do całkowitego wypalenia emocjonalnego w pracy. 
[13] 
              Zadowalający jest fakt, iż prawie wszyscy respondenci (99%) mieli świadomość tego, 
iż presja w pracy może szybko wpłynąć na późniejsze wypalenie zawodowe. Zaledwie (1%) 
stwierdził, iż nie dostrzega powiązania. Wysoka świadomość pielęgniarek to dobry znak             
w walce z pierwszymi syndromami wypalenia zawodowego. Ze względu na wysokie 
zagrożenie tej grupy zawodowej zaleca się przeprowadzanie szkoleń mających na celu 
przekazywanie wiedzy na temat radzenia sobie z presją w pracy jak również ze stresem. Ważne 
jest uświadamianie personelu medycznego na temat zjawiska jakim jest właśnie wypalenie 
zawodowe oraz jakie są tego skutki. [14] Jak podaje Klajda A., aż (72%) ankietowanych 
pracowników służby zdrowia przyznaje, że odczuwa podatność na stres i wypalenie 
zawodowe. Co więcej osoby te są tego w pełni świadome i wykazują chęć wprowadzania zmian 
w formacie swojej pracy. [15] 

             Opieka pielęgniarska nad ciężko i często nieuleczalnie chorym wymaga wielu sił                       
i kwalifikacji zawodowych, a także cierpliwości, otwartości i wrażliwość na potrzeby                                      
i cierpienia innych.  

Pielęgniarki to jedna z grup zawodowych najbardziej narażonych na zespół wypalenia 
zawodowego.[16] 
 
 
Wnioski: 
     U znacznej części badanych pielęgniarek zaobserwowano objawy wypalenia zawodowego. 
Można jednoznacznie stwierdzić, że w analizowanej grupie występują elementy ostrzegawcze 
i typowe dla zespołu wypalenia zawodowego. Elementami tymi są np.: zmęczenie w pracy,                 
w związku z tym można zauważyć istotne powiązanie 12-godzinnych dyżurów i pierwszych 
symptomów wypalenia zawodowego.  Niepokojący jest fakt, iż pielęgniarki pracujące na 
oddziałach objętych ankietą, w większości uważają swoje środowisko pracy za stresogenne.  

Bibliografia: 
 
[1].  Orzechowska A., Talarowska M., Drozda R. i wsp. Zespół wypalenia zawodowego                 
u lekarzy i pielęgniarek. Pol. Merk. Lek. 2008; XXV: 150, 507. 

[2]. Maslach C. Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. [w:] Wypalenie zawodowe 
przyczyny i zapobieganie. Sęk H (red). Wyd PWN, Warszawa 2012. 

[3]. Uszyński M. Stres i antystres — patomechanizm i skutki zdrowotne. Wydawnictwo 
MedPharm Polska, Wrocław 2009. 

[4]. Siemiński M., Nitka-Siemińska A., Nyka M.W. Zespół wypalenia. Forum Med. Rodz. 
2007 1: 45–49. 



[5]. Sęk H. (red.). Wypalenie zawodowe, przyczyny i zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006: 7–216. 

[6]. Mastalerz M. Zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD). Remedium. Profilaktyka i 
promocja zdrowego stylu życia. Remedium 2010; 1: 22–23. 

[7]. Beisert M.: Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalania się pielęgniarek. [W:] 
Wypalenie zawodowe, przyczyny, zapobieganie. Red.: Sęk H. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010 

[8]. Tucholska S.: Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i 
jego osobowościowych uwarunkowań. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009. 

[9]. Głowacka M.D., Nowakowska I.: Wypalenie zawodowe pielęgniarek – 
niebezpieczeństwa, koszty i sposób zapobiegania. Pielęg. Pol. 2006, 2, 128. 

[10]. Lewandowska A., Litwin B.: Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy 
pielęgniarskiej. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Szczecin 2009. 

[11]. Edyta Kędra , Krystyna Sanak: Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek. 1 
Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Wrocław 2013. 

[12]. Kurowska K., Maciaszek A., Haor B., Rezmerska L.: Poczucie koherencji a wypalenie 
u czynnych zawodowo pielęgniarek. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2011 

[13].  Kurowska K., Zuza-Witkowska A.: Empatia, a wypalenie zawodowe u pielęgniarek 
onkologicznych., Nowiny Lekarskie, Toruń 2011 

[14]. Wilczek-Różycka E.: Empatia a wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia. 
Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum UJ, Kraków 2006. 

[15]. Klajda A.: Syndrom wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek psychiatrycznych, 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Tom 1, 2016. 

[16]. .Kowalczyk K. i wsp. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik wypalenia zawodowego. 
Problemy Pielęgniarstwa, Warszawa 2011. 


