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STRESZCZENIE

Wstęp i cel. We wprowadzeniu przedstawiono różne defi nicje oraz 
rodzaje stresu, następnie opisano stres jako czynnik mobilizująco 
i demobilizująco wpływający na człowieka. Cel pracy ogniskuje 
się na odpowiedzi na pytanie, jak stres wpływa na pracę zawo-
dową pielęgniarek.
Materiał i metody. Badania na temat stresu i wypalenia zawo-
dowego wśród pielęgniarek z SOR ZZOZ Cieszyn zostały prze-
prowadzone od czerwca do września 2014 roku. Badaniem ob-
jęto pielęgniarki pracujące na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie (skrót: SOR 
ZZOZ Cieszyn). W grupie badawczej znalazły się wszystkie pielę-
gniarki (32 kobiety) pracujące na tym oddziale. Metodą badawczą 
był sondaż diagnostyczny przeprowadzony za pomocą techniki 
ankietowej oraz wywiadów.
Wyniki i wnioski. Badania pokazały, że wpływ stażu pracy pie-
lęgniarek jest zmienną niezależną. Z przeprowadzonych badań 
wynika, iż najczęstszym źródłem stresu dla pielęgniarek jest nad-
mierna liczba pacjentów. Pielęgniarkom w odreagowaniu stresu 
pomagają rozmowa i wsparcie ze strony przełożonych. Respon-
dentki nie odczuwają wypalenia zawodowego.

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarki, stres, oddział szpitalny, wypa-
lenie zawodowe.

ABSTRACT

Introduction and aim. The introduction presents various defi ni-
tions and types of stress, it also describes stress as a factor which 
can infl uence people in a way of mobilisation or destruction. The 
aim of the research focuses on the question how stress affects the 
work of professional nurses.
Material and methods. The research on the stress professional 
burnout among nurses in the SOR (Hospital Emergency Depart-
ment) ZZOZ (Health Care Facilities) Cieszyn was carried out in 
the period from June to September 2014. The study included 
all nurses (32 women) working in the emergency department of 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Health Care Facilities) in 
Cieszyn. The research method was a diagnostic survey conduct-
ed by means of the questionnaire and interview techniques.
Results and conclusions. The difference in work experience of 
nurses did not affect the results. The study shows that the most 
common source of stress for nurses is the excessive number of 
patients. A conversation and support from the supervisor helps 
nurses in stressful situations. The respondents do not feel profes-
sional burnout.

KEYWORDS: nursing staff, stress, hospital department, profes-
sional burnout.

Wprowadzenie
Z roku na rok nasze życie nabiera szybszego tempa. 
Intensywność prowadzonego przez nas życia przynosi 
zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Do efek-
tów pozytywnych możemy zaliczyć m.in. nawiązywanie 
kontaktów interpersonalnych, większy udział jednostki 
w postępie cywilizacyjnym oraz polepszanie się warunków 
życia poszczególnych grup społecznych. Skutki uboczne 
w związku z nieustannie wzrastającym tempem życia to 
m.in. presja otoczenia, wymagania i oczekiwania bez-
pośrednich przełożonych i własne wysokie ambicje [1]. 
Szybkie tempo naszego życia w XXI wieku nierozerwal-
nie związane jest ze stresem.

Stres stał się częścią naszego życia, zarówno tego 
zawodowego, jak i prywatnego. Można powiedzieć, że 

stres to nasz cień, od którego nie można się uwolnić. 
Mimo że czasem blednie bądź znika, to i tak zawsze do 
nas wraca, stąd stwierdzenie, że nie możemy go unik-
nąć. Hans Selye, uważany za ojca psychologii stresu, 
powiedział, że całkowita wolność od stresu to śmierć*. 
Próbując zdefi niować stres, trzeba odwołać się do 
emocji negatywnych i pozytywnych, np. strachu, lęku 
czy złości. Stres zawsze wywołuje zmiany w naszym 
organizmie – wpływa na fi zjologię, psychikę, bioche-
mię. Często jednostka nie jest w stanie sama poradzić 
sobie ze stresem, dlatego tak ważne jest wsparcie ze 

* Motto często przytaczane i cytowane. Autorem jest Hans Se-
lye, który całe swoje życie poświęcił zagadnieniom z obsza-
ru stresu. Spopularyzował pojęcie stresu i wprowadził je do 
nauk. 
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strony najbliższego otoczenia, np. rodziny i przyjaciół. 
Naukowcy opracowali szereg różnych defi nicji stresu. 
Stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszel-
kie stawiane mu żądanie [2]. Defi nicja ta prezentuje 
medyczny punkt widzenia, ponieważ odwołuje się 
stricte do zmian fi zjologicznych. Uwzględnia tylko 
i wyłącznie czynniki zewnętrzne, które negatywnie 
oddziałują na nasz organizm. Stres nie jest obiek-
tem badań tylko lekarzy, ale także np. socjologów 
czy psychologów. Zakłócenie równowagi pomiędzy 
wymaganiami środowiska a cechami i reakcjami 
jednostki [3] – stres rozpatrywany jest w kontekście 
jednostki i jej bezpośredniego otoczenia. Otocze-
nie może przytłaczać jednostkę, dlatego nie będzie 
ona w stanie sukcesywnie radzić sobie z presją wy-
wieraną przez otoczenie. Defi nicja ta nawiązuje do 
koncepcji R.S. Lazarusa i S. Folkman [4]. Wielość 
defi nicji stresu można odnaleźć w literaturze z zakre-
su psychologii**. Po ich przeglądzie dochodzi się do 
wniosku, że każda z defi nicji kładzie nacisk na bo-
dziec. Ów bodziec może działać mobilizująco bądź 
demobilizująco na człowieka. Zazwyczaj w kontek-
ście psychologicznym bodziec popycha jednostkę 
do aktywności/bierności. Według Zimbardo stres 
to zespół specyfi cznych i niespecyfi cznych reakcji 
organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają 
jego równowagę i wystawiają na poważną próbę lub 
przekraczają jego zdolność radzenia sobie [5]. 

W zależności od potrzeb stres można podzielić 
na różne rodzaje, np. fi zyczny, psychologiczny oraz 
organizacyjny [6]. Każdy z tych trzech rodzajów stre-
su powiązany jest z naszym organizmem – wywołuje 
zmiany. Są to zmiany negatywne, które w przyszło-
ści mogą przerodzić się np. w depresję, pogarszać 
nasz ogólny stan fi zyczny czy utrudniać sprawną 
komunikację. Niestety nie da się całkowicie wyeli-
minować stresu z naszego życia. Jedyne, co można 
zrobić, to nauczyć się żyć ze stresem – radzić sobie 
z nim na co dzień, próbować niwelować negatywne 
skutki stresu. Można zacząć od prostych ćwiczeń, 
np. otaczać się ludźmi pozytywnie nastawionymi do 
świata, regularnie uprawiać sport, powoli policzyć do 
10, brać głębokie oddechy czy zastosować się do 
techniki relaksacji progresywnej Jacobsona. Stresu-
jemy się nie tylko w sytuacjach dla nas przykrych, 
np. zły stan zdrowia, nadmierna ilość pracy zawodo-
wej, przeciążenie obowiązkami rodzinnymi, ale także 
w sytuacjach, które są dla nas pozytywne, np. awans 
w pracy, pochwała męża/żony, narodziny dziecka 
czy przejście na zasłużoną emeryturę [7]. 

** Zagadnieniami stresu zajmowali się m.in. J. Strelau, P.G. Zim-
bardo, R. Kretschmann.

W nawiązaniu do powyższych rozważań Hart 
scharakteryzował stres jako czynnik mobilizujący 
bądź destrukcyjny w działaniu człowieka. Krótko mó-
wiąc, chodzi o stres pozytywny i negatywny. Stres 
pozytywny, czyli ten, który mobilizuje do aktywności, 
ma jedną wadę – człowiek nie jest w stanie przeżywać 
go bez przerwy. Stres pozytywny to motor napędza-
jący człowieka do poszukiwania wyjścia z trudnych 
sytuacji. Pomaga w życiu codziennym, dodaje siły 
i wprawia w stan euforii. Z jednej strony jest bodźcem 
pobudzającym do działania, wewnętrzną siłą, któ-
ra pozwala stawiać czoło wyzwaniom, ale z drugiej 
strony stres mobilizujący jest marginalny w stosunku 
do stresu destrukcyjnego. Udział stresu negatywne-
go w naszym życiu jest kilkakrotnie razy większy 
niż stresu pozytywnego. Poza tym człowiek czę-
ściej rozpamiętuje i wewnętrznie przeżywa chwile 
złe niż dobre, które doświadczył w życiu [8]. Rumi-
nacja jest ściśle skorelowana ze skłonnościami na 
zapadalność w stany depresyjne. Stres negatywny 
w sensie psychologicznym przyczynia się do cierpie-
nia, utrudnia prawidłowe funkcjonowanie jednostki, 
a w konsekwencji może przyczynić się do poważ-
nych chorób psychosomatycznych, np. chorób ser-
ca, nerwic, bezsenności. Patrząc holistycznie na 
stres, można stwierdzić, że nasz organizm może za-
reagować na niego w trojaki sposób: 

odczuwać zagrożenie, zniecierpliwienie, trudno-• 
ści w realizacji zadań – stres zły (dystres),
być gotowym do działania – stres dobry (eu-• 
stres),
odczuwać neutralność podejmowanych działań • 
– stres neutralny (neustres) [9]. 

Cel pracy, materiały i metody 
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze: 
jak stres wpływa na pracę zawodową pielęgniarek 
ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie (skrót: SOR 
ZZOZ Cieszyn)? Przeprowadzone badania, zweryfi -
kowane hipotezy oraz odpowiedź na pytanie badaw-
cze pokazują typowe stresory, jakie towarzyszą pracy 
pielęgniarek. W badaniach postawiono trzy hipotezy:
1) pielęgniarki odczuwają większy stres związany 

z nadmierną liczbą pacjentów niż z ich nieuprzej-
mością; 

2) wsparcie przełożonych w większym stopniu niwe-
luje stres niż wsparcie przyjaciół czy rodziny; 

3) pielęgniarki nie odczuwają wypalenia zawodowego. 

Postawione hipotezy odwołują się do wcześniej-
szych badań prowadzonych wśród tej grupy zawodo-
wej [10, 11]. Wyniki badań autorów koncentrowały się 
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na pielęgniarkach pracujących na różnych oddzia-
łach szpitalnych, a także w przychodniach. Autorzy 
próbowali wykrystalizować uniwersalnie czynniki 
stresogenne w środowisku pielęgniarskim oraz zdia-
gnozować poziom wypalenia zawodowego w tejże 
grupie zawodowej. Badania ukazały, iż w zależności 
od specyfi ki pracy na danym oddziale szpitalnym 
występują różne czynniki stresogenne. 

Własne badania zostały przeprowadzone od 
czerwca do września 2014 roku. W swoich bada-
niach autorzy skupili się na pielęgniarkach zatrud-
nionych w SOR ZZOZ Cieszyn. Szpital ten jest pla-
cówką publiczną, o zasięgu powiatowym. Metodą 
badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzo-
ny za pomocą techniki ankietowej oraz wywiadów. 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety 
złożony z pytań otwartych i zamkniętych. Ponadto 
zastosowano kilka stwierdzeń charakteryzujących 
pracę zawodową. Stwierdzenia te oceniano w skali 
MBI – GS (Maslach Burnout Inventory – General Su-
rvey). Kwestionariusz ankiety ogniskował pytania na 
zagadnieniach związanych z przyczynami stresu, 
sposobami radzenia sobie z nim oraz poczuciem 
wypalenia zawodowego. Charakterystyka grupy ba-
dawczej uwzględnia takie zmienne jak: wiek, staż 
pracy, staż w obecnym miejscu pracy, wykształcenie. 
Autorzy przebadali wszystkie pielęgniarki pracujące 
na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wybór grupy 
badawczej był podyktowany założeniem metodolo-
gicznym – badanie pielęgniarek, z którymi pacjenci 
mają pierwszy kontakt, zanim trafi ają na konkretne 
oddziały bądź zostaną wypisani do domu. Grupa 
przebadanych osób składa się z 32 pielęgniarek – są 
to wszystkie pielęgniarki zatrudnione na SOR ZZOZ 
Cieszyn. Respondentki mieszczą się w przedziale 
wiekowym 24–48 lat. Ich całkowity staż pracy wy-
nosi 2–26 lat.

Wyniki badań 
Pielęgniarki, mimo iż prezentują zróżnicowaną gru-
pę pod względem zarówno wieku, jak i całkowitego 
stażu pracy, udzielały odpowiedzi mieszczących się 
w podobnych kategoriach. Odpowiedzi uzyskane za 
pomocą kwestionariusza ankiety oraz kwestionariu-
sza wywiadu są zbliżone do siebie. Zdecydowana 
większość (76%) pielęgniarek podkreślała w wypo-
wiedziach, że w ich pracy najważniejszy jest pacjent, 
a nie np. wysokie zarobki, dlatego nie zmieniłyby 
swojego zawodu na inny: jestem stworzona do tego 
zawodu i to jest to, co lubię robić. Pielęgniarki są nie-

zwykle przywiązane do swojego miejsca pracy, wiele 
z nich z radością „idzie na dyżur”. 

Prawie wszystkie pielęgniarki (84%) uskarżają się 
na nadmierną liczbę pacjentów, z jaką w ciągu dyżu-
ru mają styczność. Jest to dla nich bardzo stresują-
ce, ponieważ każdy pacjent wymaga indywidualnej 
pomocy, a co za tym idzie – rzetelności i sumienności 
w wykonywaniu swoich obowiązków. Odpowiedzial-
ność za ludzkie życie działa mobilizująco na pielę-
gniarki, ponieważ – jak same podkreślały – czują 
się dumne, gdy komuś pomogą bądź uratują życie. 
W kontakcie z chorym liczy się pacjent i jego dole-
gliwość/choroba, pielęgniarki nie zwracają uwagi na 
nieuprzejmości czy uskarżanie się na nieudolność 
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Pielę-
gniarki są uodpornione na aroganckich i roszcze-
niowych pacjentów. W pracy odczuwają także stres 
negatywny związany z m.in.: 

natłokiem papierkowej pracy i niemożnością za-• 
jęcia się w tym czasie pacjentem – wiele pielę-
gniarek (68%) chciałoby uproszczenia tych pro-
cedur, 
„brakiem władzy” – • każda czynność pielęgniarki 
skierowana do pacjenta wymaga zgody lekarza, 
powoduje to dodatkowy upływ czasu, ponieważ na 
dyżurze zazwyczaj jest jeden bądź dwóch lekarzy 
na kilka sal SOR,
narażeniem na poważne choroby zakaźne, np. HIV. • 

Pielęgniarki, mimo iż odczuwają więcej demobilizu-
jącego stresu niż mobilizującego, chętnie wykonują po-
wierzane im obowiązki. Mogą liczyć na wsparcie spo-
łeczne – przełożonych, rodziny, przyjaciół i znajomych. 
Respondentki odreagowują swój stres, gdy mogą po-
rozmawiać o swojej pracy, gdy usłyszą pochwałę typu: 
twoja praca ratuje życie, gdy pacjent powie: dziękuję.  
Z pozoru wydaje się to drobnostką, jednak dla pielę-
gniarek ma ogromnie znaczenie. Wsparcie i rozmowę 
z bezpośrednimi przełożonymi wybiera 65% pielęgnia-
rek – w ten sposób niwelują stres (Rycina 1). Na 25% 
pielęgniarek odstresowująco działa rozmowa z innymi 
pielęgniarkami o ich pracy i pacjentach. Reszta rozma-
wia z najbliższą rodziną. Nieco dziwi fakt, że tak mało 
pielęgniarek szuka wsparcia wśród rodziny, jednak uza-
sadnienie takiego wyboru jest proste. Często najbliższa 
rodzina nie jest związana z branżą medyczną, dlatego 
trudno bliskim zrozumieć pracę pielęgniarek – preferują 
one rozmowy z osobami z ich własnego środowiska. 
Pielęgniarki wychodzą z założenia, że lepiej zrozumieją 
je osoby, które również narażone są na działanie takich 
samych lub podobnych czynników stresogennych. 
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Rycina 1. Radzenie sobie ze stresem 
Figure 1. Coping with stress

Źródło: badania własne, VI–IX 2014, N = 32
Source: author’s own analysis, VI–IX 2014, N = 32

Wypalenie zawodowe lub syndrom wypalenia zawo-
dowego występują wtedy, gdy praca nie daje już satys-
fakcji pracownikowi. Ten stan musi utrzymać się przez 
minimum pół roku. Często wypalenie zawodowe wystę-
puje na skutek stresu, przepracowania zawodowego 
w wyniku np. natłoku obowiązków, godzin nadliczbo-
wych (typowe dla pracy w szpitalu). 

Według Maslach i Leitera wypalenie zawodowe naj-
częściej dotyka zawody, w których kontakt nakierowany 
jest na drugiego człowieka, a więc m.in. lekarzy i pielę-
gniarki [12]. Wykorzystując narzędzie stworzone przez 
Christine Maslach, w łatwy sposób można zdiagnozo-
wać poziom wypalenia zawodowego. Według Maslach 
istnieją trzy składowe wypalenia zawodowego: 

wyczerpanie emocjonalne – jest to tzw. wyczer-• 
panie ogólne, odczuwanie wewnętrznej pustki, 
nadmierne obciążenie psychospołeczne i emo-
cjonalne. Występuje wtedy, gdy wymagania 
przewyższają możliwości jednostki; 

depersonalizacja/cynizm – obniżenie wrażliwo-• 
ści patrzenia na innych, obojętne i bezosobowe 
reagowanie na pracę/pracodawcę; 
poczucie kompetencji – niewydajnie wykorzy-• 
stany czas pracy, obniżenie oceny dokonań 
osobistych oraz spadek wydajności pracy na 
zajmowanym stanowisku. Poczucie, iż nie na-
daję się do tej pracy [13].

Triadę wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek 
SOR ZZOZ Cieszyn przedstawiono na rycinie 2. 

By postawić jednoznaczną diagnozę wypalenia za-
wodowego, punktacja w przypadku wyczerpania emo-
cjonalnego oraz depersonalizacji powinna być wysoka 
(max. 30 pkt.), natomiast poczucie kompetencji niskie. 
Jeżeli wyniki w trzeciej składowej wypalenia zawodowe-
go są wysokie (max. można uzyskać 36 pkt.), świadczy 
to o zaangażowaniu w swoją pracę. Analizując uzyska-
ne wyniki (Rycina 2), stwierdzono, że wypalenie zawo-
dowe nie dotyczy pielęgniarek z SOR ZZOZ Cieszyn. 

Przedstawione na rycinie 2 wyniki są średnią arytme-
tyczną udzielanych przez respondentki odpowiedzi. 
Wyczerpanie emocjonalne kształtuje się na średnim 
poziomie, warto zaznaczyć, że analizując pojedyncze 
wyniki każdej z pielęgniarek, można stwierdzić, iż młod-
sze stażem pielęgniarki (do 10 lat pracy) mają wyższe 
wyczerpanie emocjonalne niż pielęgniarki o dłuższym 
stażu pracy – powyżej 10 lat. W wywiadach pielęgniarki 
mówiły o swoistej rutynie – w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu – w którą popadają, pracując w swoim za-
wodzie. Pielęgniarki z czasem przyzwyczajają się do 
wysokich wymagań, jakie stawia przed nimi otoczenie. 
Uodparniają się na czynniki psychospołeczne, które nie 

Rycina 2. Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek 
Figure 2. Occupational burnout among nurses

Źródło: badania własne, VI–IX 2014, N = 32
Source: author’s own analysis, VI–IX 2014, N = 32
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tylko stresują, ale także przyczyniają się do odczuwania 
nadmiernej pustki wewnętrznej – niemożności poradze-
nia sobie z obowiązkami. Depersonalizacja wśród pie-
lęgniarek zarówno z mniejszym, jak i większym stażem 
pracy osiągnęła niskie wyniki. Tłumacząc ten stan rze-
czy, należy odwołać się do faktu, że trzy czwarte prze-
badanych pielęgniarek zadeklarowało, że wybrało swój 
zawód „z powołania”. Większość z nich, pomimo trud-
nej i bardzo odpowiedzialnej pracy, nie jest nastawiona 
cynicznie w stosunku do pacjentów czy pracowników 
reprezentujących inne podmioty medyczne. Poczucie 
kompetencji, które według Maslach powinno być niskie, 
aby mówić o wypaleniu zawodowym, w przypadku pie-
lęgniarek jest wysokie. Pielęgniarki nie odczuwają obni-
żenia oceny własnych dokonań, wręcz przeciwnie – ich 
poczucie kompetencji jest bardzo wysokie. Uważają 
one, że wysiłek, jaki wkładają w swoją pracę, owocuje 
zdrowiem i zadowoleniem pacjentów. Pielęgniarki nie 
marnują czasu na swoim stanowisku pracy oraz przede 
wszystkim czują się potrzebne, ponieważ odczuwają 
wewnętrzną radość z niesienia pomocy drugiemu czło-
wiekowi. 

Stres nierozerwalnie łączy się z wypaleniem zawo-
dowym. Jeżeli pielęgniarki odczuwają m.in. przeciąże-
nie pracą czy niskie zarobki, może to wskazywać na 
zaczątek wypalenia zawodowego [14]. Syndrom wypa-
lenia zawodowego uzależniony jest od dwóch kategorii 
czynników:

endogennych – roli indywidualnych właściwości • 
jednostki,
egzogennych•  – czynników zewnętrznych wynikają-
ce z więzi ze środowiskiem pracy [15].

Brak wypalenia zawodowego u przebadanych pie-
lęgniarek na oddziale SOR można upatrywać w czyn-
nikach endogennych. Cechy pielęgniarek przesądziły 
o tym, iż jako grupa nie odczuwają one wypalenia za-
wodowego. Ich chęć niesienia pomocy i wiara we wła-
sne możliwości są wspomagane przez bezpośrednich 
przełożonych oraz samych pacjentów. Sprawiło to, że 
wypalenie zawodowe nie dotknęło jeszcze tej grupy 
pielęgniarek [16]. 

Podsumowanie
W prezentowanej pracy autorzy podjęli próbę zdiagno-
zowania czynników stresogennych oraz wypalenia za-
wodowego wśród pielęgniarek z SOR ZZOZ Cieszyn. 
Grupa respondentek była homogeniczna pod względem 
wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska, różniła 
się stażem pracy. Ogólnie można stwierdzić, iż repre-
zentują one jednolitą grupę pod względem uzyskanych 
wyników. Mimo iż pielęgniarki odczuwają stres w pracy, 

to nie są wypalone zawodowo. Głównym źródłem stre-
su jest nadmierna liczba pacjentów. Warto podkreślić, 
że pielęgniarki odczuwają także stres mobilizujący je do 
pracy, który przyczynia się do łagodzenia skutków stre-
su negatywnego. Przeprowadzone badania pozwalają 
na zweryfi kowanie hipotez badawczych: 
1) nadmierna liczba pacjentów jest głównym czynni-

kiem stresogennym w miejscu pracy; 
2) pielęgniarkom zdecydowanie pomagają szczera 

rozmowa i wsparcie ze strony bezpośrednich prze-
łożonych; 

3) przebadane pielęgniarki nie odczuwają wypalenia 
zawodowego. 

Pielęgniarki starają się sprawnie funkcjonować w stre-
sogennym środowisku pracy, jednak należałoby podjąć 
działania profi laktyczne prowadzące do zmniejszenia 
negatywnych objawów stresu wśród tej grupy zawodo-
wej. Długotrwały stres może doprowadzić do wypale-
nia zawodowego. Ważne, by próbować zadbać o dobrą 
kondycję psychiczną pielęgniarek. 

Jak pisze Valerio Albisetti, w życiu ważne jest, aby 
nadać pracy sens [17]. Nie liczy się zawód, zajmowa-
nie stanowisko, zakres obowiązków – ważne jest to, by 
w swojej pracy umieć dostrzec jej znaczenie dla innych. 
Pracownik, widząc sens wykonywanej przez siebie pracy, 
nie będzie odczuwał znaczącego stresu. Natomiast w sy-
tuacjach stresowych będzie w stanie sukcesywnie sobie 
z nim radzić, ponieważ odczuwa wewnętrzną satysfakcję 
z sensu swojej pracy. Sens pracy pielęgniarek jest szcze-
gólnie widoczny, gdy niosą one pomoc chorym. Owszem, 
stresu nie można zmarginalizować, jednak można sobie 
z nim skutecznie radzić. Wychodząc z założenia, że lepiej 
zapobiegać, niż leczyć, skutecznymi technikami relaksa-
cyjnymi (nie tylko wśród pielęgniarek) mogą być techniki: 

hartowania ciała, np. poprzez bieganie, • 
zabiegów hydroterapeutycznych, np. kąpiel z od-• 
powiednimi ziołami, 
manualne, np. origami, • 
muzyczne, np. słuchanie ulubionego rodzaju mu-• 
zyki [18]. 

Każde środowisko pracy niesie ze sobą stres wyni-
kający np. z zakresu obowiązków, relacji z przełożonymi, 
komunikacji wewnątrzśrodowiskowej, organizacji pracy 
itp. Czynniki warunkujące zdrowie człowieka związane 
są z jego pracą zawodową. Jeżeli są one dobre, praca 
daje satysfakcję i przyczynia się do budowania wartości 
dodanej. Dlatego w obecnych czasach tak ważne staje 
się prawidłowe zdefi niowanie czynników stresogennych 
występujących w pracy oraz skuteczne im przeciwdzia-
łanie. Mało stresowe warunki pracy przekładają się do-
datnio na wyniki pracowników. 
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