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Wprowadzenie
Praca pielęgniarki w oddziale anestezjologii i intensyw-
nej terapii jest uznawana za jedną z najbardziej obcią-
żających. Wynika to ze stałej konieczności zachowa-

nia uwagi, systematycznej obserwacji, szybszej oceny 
nagłych zmian w stanie zdrowia chorego, częstszego 
kontaktu ze śmiercią, a także niemożności uratowania 
życia czy dostarczenia ulgi w cierpieniu [1]. Pielęgniar-
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ABSTRACT

Introduction. The work of nurses in anesthesia and intensive 
care units is regarded as one of the most straining jobs. During 
their professional duties, nurses are in permanent contact with 
patients, and are affected by their problems. This may infl uen-
ce their physical, mental, and emotional functioning, as well as 
their work and family life. Strong nervous tension and inability to 
cope with a professional burden result in a burnout syndrome. 
It is an inevitable consequence of destruction that occurs in the 
psyche of people who excessively exploit themselves when se-
rving others.
Aim. The purpose of this study was to assess the incidence of 
the burnout syndrome among anesthesia nurses employed in 
intensive care units and in operating blocks with regard to socio-
demographic variables.  
Material and methods. This survey-based study involved 104 
anesthesia nurses at the mean age of 48.79 years (SD = 9.48), 
working in intensive care units and operating blocks in four hospi-
tals in the Westpomeranian Province. The research instruments 
were a self-developed questionnaire and the Maslach Burnout 
Inventory (MBI). 
Results. According to the MBI, for the whole study sample job 
burnout was on a moderate level. Depersonalization and emo-
tional exhaustion were on average levels. The nurses presented 
rather high levels of professional satisfaction. 
Conclusions. Stressful work favors the occurrence of the burno-
ut syndrome. The risk of job burnout increases with the number 
of years in nursing profession.  

KEYWORDS: anesthesia nurses, job burnout, professional satis-
faction. 

STRESZCZENIE

Wstęp. Praca pielęgniarki w oddziale anestezjologii i intensyw-
nej terapii jest uznawana za jedną z najbardziej obciążających. 
Pielęgniarki, wykonując swoje czynności zawodowe, są w stałym 
kontakcie z chorymi, przeżywają ich problemy, co niejednokrot-
nie powoduje wiele niebezpieczeństw związanych z funkcjono-
waniem w sferze fi zycznej, psychicznej, emocjonalnej, rodzinnej 
i zawodowej. Skutkiem silnego napięcia nerwowego oraz nie-
efektywnego radzenia sobie z przeciążeniami zawodowymi jest 
zespół wypalenia zawodowego. Stanowi on nieuchronną konse-
kwencję destrukcji, która zachodzi w psychice osób nadmiernie 
eksploatujących swoje siły w dawaniu siebie innym.
Cel. Celem podjętych badań była analiza występowania zespołu wy-
palenia zawodowego u pielęgniarek anestezjologicznych, pracujących 
w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz na bloku operacyj-
nym; uwzględniono zmienne socjodemografi czne. 
Materiał i metody. Badaniami objęto 104 pielęgniarki aneste-
zjologiczne pracujące w oddziałach intensywnej terapii oraz  blo-
kach operacyjnych czterech szpitali województwa zachodniopo-
morskiego. Średnia wieku badanych to 48,79 roku (SD = 9,48). 
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za 
pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa oraz Kwe-
stionariusza Wypalenia Zawodowego.
Wyniki. Wypalenie zawodowe dla całej badanej grupy wg MBI 
osiągnęło poziom umiarkowany. Średnie wyniki uzyskano dla de-
personalizacji i wyczerpania emocjonalnego. Pielęgniarki prezen-
towały dość wysoki poziom satysfakcji zawodowej.
Wnioski. Praca w stresie sprzyja występowaniu syndromu wy-
palenia zawodowego. Ryzyko wypalenia zawodowego wzrasta 
wraz ze stażem pracy pielęgniarki.

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarki anestezjologiczne, wypalenie 
zawodowe, satysfakcja zawodowa.
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ki anestezjologiczne narażone są na działanie różnych 
niekorzystnych czynników, rośnie także ryzyko wy-
stępowania zdarzeń niepożądanych, m.in. ekspozycji, 
błędów medycznych, które mogą mieć niepożądany 
wpływ na zdrowie i życie zarówno pacjenta, jak i per-
sonelu medycznego. Opieka realizowana przez pielę-
gniarki anestezjologiczne nad chorym to kompleks wie-
lu specjalistycznych czynności, które wymagają wiedzy 
teoretycznej i sprawności manualnej. Chorzy leczeni 
w oddziale intensywnej terapii stanowią grupę pacjen-
tów o najwyższym ryzyku powikłań ogólnoustrojowych 
i śmiertelności. W związku z tym wszystkie czynności 
przy chorym muszą być wykonywane sprawnie, z za-
chowaniem obowiązujących zasad aseptyki i antysep-
tyki oraz bezpieczeństwa pacjenta [2].  

Pielęgniarki, wykonując swoje czynności zawodowe, 
są w stałym kontakcie z chorymi, przeżywają ich proble-
my, co niejednokrotnie powoduje wiele niebezpieczeństw 
związanych ze sferą fi zyczną, psychiczną, emocjonalną, 
rodzinną i zawodową. W pracy pielęgniarki anestezjo-
logicznej występuje wiele obciążeń zawodowych, któ-
rym towarzyszą: przewlekły stres, błędy organizacyjne 
czy też trudne warunki pracy. Skutkiem silnego napię-
cia nerwowego oraz nieefektywnego radzenia sobie 
z przeciążeniami zawodowymi jest zespół wypalenia 
zawodowego. Stanowi on nieuchronną konsekwencję 
destrukcji, która zachodzi w psychice osób nadmiernie 
eksploatujących swoje siły w dawaniu siebie innym [3]. 

Wypalenie zawodowe to największe zagrożenie 
zawodowe osób aktywnych w XXI w., które zostało 
zdefi niowane przez Ch. Maslach jako „psychologiczny 
zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji 
oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, któ-
re może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi 
w pewien określony sposób” [4]. Wypalenie jest głównie 
pochodną nadmiernego obciążenia zawodowymi interak-
cjami, zbyt odpowiedzialnymi obowiązkami, często re-
akcją na przewlekły stres. Charakteryzuje się powol-
nym narastaniem, często niezauważalnym. Pojawia się 
w momencie, kiedy człowiek doświadcza braku sukce-
su, spotyka się z niepowodzeniami. Konsekwencją tych 
doświadczeń są objawy emocjonalnego i psychofi zycz-
nego wyczerpania, po których następuje dystansowa-
nie się od trudnych spraw zawodowych. W końcowej 
fazie pojawiają się: brak satysfakcji zawodowej, niechęć 
do pełnionych ról i zanik zaangażowania [5].  

Ch. Maslach wyodrębniła triadę objawów wypalenia 
zawodowego składających się z [6]: 

wyczerpania emocjonalnego – pojawiają się: • 
niechęć, brak zainteresowania pracą, a także 
objawy somatyczne, m.in.  bóle głowy, zmęcze-
nie, bezsenność, drażliwość;

depersonalizacji – redukcja czasu i zaangażo-• 
wania w pracę, przedmiotowe traktowanie in-
nych, cynizm;
niskiego poczucia dokonań osobistych – ni-• 
ska samoocena dokonań własnych, frustracja, 
zniechęcenie.

Analiza piśmiennictwa wykazała, że istnieją trzy za-
sadnicze źródła wypalenia zawodowego [7, 8]: 

czynniki indywidualne, czyli czynniki demografi cz-• 
ne, osobowościowe i postawy związane z pracą;
czynniki interpersonalne, czyli relacje pomiędzy • 
ludźmi  polegające na wzajemnym oddziaływa-
niu na siebie;
czynniki organizacyjne, czyli wątpliwości doty-• 
czące swoich kompetencji, trudnych klientów, 
biurokracji, niemożności realizowania się oraz 
złe relacje interpersonalne. 

Konsekwencją wypalenia zawodowego jest wycofa-
nie psychiczne i brak satysfakcji z pracy, co prowadzi 
do obniżenia jakości wykonywanej pracy oraz wiąże się 
z absencją w pracy. Ponadto dochodzi do  zmniejszenia 
chęci współpracy w zespole pracowniczym oraz wzro-
stu tendencji do rezygnacji z pracy [9]. 

Cel pracy
Celem podjętych badań była analiza występowania 
zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek ane-
stezjologicznych, pracujących w oddziałach inten-
sywnej opieki medycznej oraz na bloku operacyjnym; 
w analizie uwzględniono zmienne socjodemografi czne. 

Materiał i metody
Badaniami objęto 104 pielęgniarki anestezjologiczne 
pracujące w oddziałach intensywnej terapii oraz blokach 
operacyjnych szpitali województwa zachodniopomor-
skiego. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. 
Na jego przeprowadzenie wyraziła zgodę Komisja Bio-
etyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego z wykorzystaniem techniki ankietyzacji. Do 
zebrania materiału badawczego wykorzystano kwestio-
nariusz ankiety własnego autorstwa (zawierający dane 
socjodemografi czne) oraz Kwestionariusz Wypalenia 
Zawodowego – Maslach Burnout Inwentory (MBI). 

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego [3] autor-
stwa Ch. Maslach i S. Jackson, w polskiej adaptacji 
T. Pasikowskiego, służy do oceny poziomu wypalenia 
zawodowego, czyli reakcji organizmu na długotrwały 
stres wynikający z pełnionych obowiązków zawodo-
wych. Kwestionariusz składa się z 22 stwierdzeń, po-
dzielonych na trzy kategorie odpowiadające kolejnym 
aspektom wypalenia zawodowego: 
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wyczerpanie emocjonalne (WE) – 9 pozycji te-• 
stowych, 
depersonalizacja (D) – 5 pozycji testowych,• 
obniżenie poczucia własnych dokonań (OPWD) – • 
8 pozycji testowych. 

Osoba badana odpowiada na pytania testu, określa-
jąc na 7-punktowej skali częstość występowania u niej 
odczuć przedstawionych w formie zdań twierdzących. 
Wynik oblicza się oddzielnie poprzez sumowanie wyni-
ków uzyskanych dla poszczególnych wymiarów. W ska-
lach WE, D im wyższe są wyniki, tym bardziej nasilony 
jest poziom wypalenia zawodowego, natomiast w skali 
OPWD im niższy wynik, tym wyższy jest wskaźnik wy-
palenia zawodowego. 

Tabela 1. Poziomy referencyjne dla pracowników ochrony zdrowia 
w trzech wymiarach wypalenia zawodowego według MBI
Table 1. Reference levels of the three burnout dimensions for health 
service workers according to the MBI

Wymiar wypalenia 
zawodowego/

The level of job burnout

Poziomy referencyjne wymiarów wypalenia/
Reference levels of burnout dimensions

Wysoki/High Średni/Medium Niski/Low

Wyczerpanie emocjonalne/
Emotional exhaustion > 27 17–26 0–16

Depersonalizacja/
Depersonalization > 13 7–12 0–6

Satysfakcja zawodowa/
Professional satisfaction 0–31 32–38 > 39

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Badana grupa składała się wyłącznie z kobiet, co 
odzwierciedla strukturę zatrudnienia i świadczy o fe-
minizacji zawodu pielęgniarki. Średnia wieku wynosiła 
38,79 roku (SD = 9,48).  Najliczniejszą grupę stanowi-
ły pielęgniarki w wieku 40–49 lat (40,4%), następnie 
w wieku 30–39 lat  (26%), zaś 21,1% ogółu badanych 
było poniżej 30. roku życia. Ankietowane w wieku 
powyżej 50 lat stanowiły 12,5% badanej populacji. 

Wśród respondentek najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby zamieszkujące miasta powyżej 100 tys. mieszkań-
ców (52,5%), a następnie pochodzące z miejscowości do 
100 tys. mieszkańców (27,1%). Wśród ankietowanych 
4,8% zamieszkiwało w miastach poniżej 10 tys. miesz-
kańców, zaś 15,4% – na wsi. Zdecydowaną większość 
badanych stanowiły osoby w związku małżeńskim 
(65%), zaś 15,5% żyło w związkach nieformalnych. 
Pozostałe 19,4% deklarowało swój stan cywilny jako 
wolny. 

Spośród badanych najliczniejszą grupę stanowiły 
pielęgniarki, które ukończyły studia medyczne (53%), 
a następnie absolwentki liceum medycznego (37,5%).  
Najmniejszą grupą były osoby, które ukończyły naukę 
w studium medycznym (9,6%). Pozostałe osoby dekla-
rowały wykształcenie wyższe magisterskie, jednak nie-
związane z pielęgniarstwem (11,5%).  Średni staż pracy  
wynosił 16,6 roku (SD = 10,3). W badanej grupie najwięcej 
osób miało staż pracy 15–24 lata (37,5%), początki w za-
wodzie (1–5 lat stażu) deklarowało 19,2% osób. W przy-
padku 23,1% staż pracy wynosił powyżej 25 lat, a osób 
o stażu pracy pomiędzy 5 a 14 lat było 20,2%. 

Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzy-
staniem programu IBM SPSS w wersji 22 oraz arkusza 
kalkulacyjnego Microsoft Offi ce Excel w wersji 2012. 
Zebrane dane poddano analizie z wykorzystaniem  
współczynnika korelacji r Pearsona oraz poprzez anali-
zę wariancji Fishera-Snedecora. Za poziom statystycz-
nie istotny przyjęto wartość p < 0,05. 

Wyniki
Wyniki uzyskane na podstawie MBI ilustrują poziom 
wypalenia zawodowego wśród badanych pielęgnia-
rek z uwzględnieniem wyczerpania emocjonalnego – 
31,5 pkt (SD = 27), depersonalizacji – 30,6 pkt (SD = 
30,4) oraz satysfakcji zawodowej – 42,7 pkt (SD = 19,4) 
(Tabela 2).

Tabela 2. Statystyki opisowe dla skal wypalenia zawodowego
Table 2. Descriptive statistics for the scales of job burnout

Wymiar wypalenia zawodowego/
The level of job burnout Min.–Max. M ± SD

Wyczerpanie emocjonalne/Emotional exhaustion 0–100 31,5 ± 27

Depersonalizacja/Depersonalization 0–100 30,6 ± 30,4

Satysfakcja zawodowa/Professional satisfaction 0–100 64,9 ± 30,1

Zagrożenie wypaleniem/The risk of burnout 
syndrome 5,6–100 42,7 ± 19,4

Min.–Max. – minimum–maximum, M ± SD – średnia ± odchylenie standardo-
we/mean ± standard deviation

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analizie poddano wpływ wybranych czynników 
socjodemografi cznych na poziom wypalenia zawo-
dowego. Na podstawie przeprowadzonych badań nie 
wykazano statystycznie istotnych zależności pomiędzy 
poziomem wypalenia zawodowego a takimi czynnikami 
socjodemografi cznymi,  jak: wiek (Tabela 3), stan cy-
wilny (Tabela 4) oraz wykształcenie (Tabela 5). 
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Tabela 3. Zależność pomiędzy poziomem wypalenia zawodowego 
a wiekiem w badanej grupie
Table 3. Relationships between age and burnout levels

Wymiar wypalenia zawodowego/
The level of job burnout

Wiek/Age 
r Pearsona/
Pearson’s r p 

Wyczerpanie emocjonalne (WE)/Emotional exhaustion 0,000 0,999

Depersonalizacja (D)/Depersonalization -0,053 0,591

Satysfakcja zawodowa (OPWD)/Professional 
satisfaction -0,042 0,673

Zagrożenie wypaleniem/The risk of burnout syndrome -0,064 0,522

p – współczynnik istotności statystycznej/statistical signifi cance

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Tabela 4. Zależność pomiędzy wypaleniem zawodowym a stanem 
cywilnym w badanej grupie
Table 4. Relationship between burnout syndrome and marital status 

Statystyki opisowe/
Descriptive statistics M ± SD Min.–Max. F p

Wyczerpanie emocjonalne/Emotional exhaustion

Związek małżeński/Marriage 29,7 ± 27,5 0–100

0,36 0,78Związek nieformalny/Cohabitation 36,1 ± 28,5 0–77,7

Panna/Single 32,7 ± 28 0–66,7

Depersonalizacja/Depersonalization

Związek małżeński/Marriage 32,5 ± 33 0–100

0,83 0,48Związek nieformalny/Cohabitation 33,7 ± 28 0–80

Panna/Single 20 ± 25,8 0–80

Satysfakcja zawodowa/Professional satisfaction 

Związek małżeński/Marriage 62,9 ± 30,1 0–100

1,34 0,27Związek nieformalny/Cohabitation 78,1 ± 29,6 0–100

Panna/Single 54,1 ± 36,9 0–100

Zagrożenie wypaleniem/The risk of burnout syndrome

Związek małżeński/Marriage 41,7 ± 20,4 5,5–100

0,74 0,53Związek nieformalny/Cohabitation 49,3 ± 17,3 26–82,2

Panna/Single 41 ± 18,1 11,1–85,5

Min.–Max. – minimum–maximum, M ± SD – średnia ± odchylenie stan-
dardowe/mean ± standard deviation, F – test Fishera-Snedecora/the 
Fisher--Snedecor F–test, p – współczynnik istotności statystycznej/sta-
tistical signifi cance

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analiza danych wykazała, że występuje ujemna ko-
relacja o średniej mocy r = -0,222 między poziomem 
wypalenia zawodowego a stażem pracy pielęgniarek 
w anestezjologii i intensywnej terapii. Badanie wykaza-
ło, że pielęgniarki dłużej pracujące w anestezjologii i in-
tensywnej terapii miały niższy poziom satysfakcji zawo-
dowej niż uczestniczki badania z krótszym stażem. Dla 
pozostałych skal wypalenia zawodowego nie wystąpiła 

statystyczna istotność pomiędzy stażem pracy w ane-
stezjologii oraz intensywnej terapii, a także w korelacji 
ze stażem ogólnym w zawodzie (Tabela 6). 

Tabela 5. Zależność pomiędzy poziomem wypalenia zawodowego 
a wykształceniem w badanej grupie
Table 5. Relationship between the level of job burnout and the level 
of education 

Statystyki opisowe/
Descriptive statistics M ± SD Min.–Max. F p

Wyczerpanie emocjonalne/Emotional exhaustion

Liceum medyczne/
Medical secondary school 29,3 ± 28, 0–100 0,40 0,53

Studium medyczne/
Post-secondary medical school 35,5 ± 29,5 0–100 0,25 0,62

Studia I stopnia/First cycle studies 37 ± 24,6 0–88,9 1,54 0,22

Studia II stopnia/Second cycle studies 27,8 ± 26,4 0–88,9 0,74 0,39

Inne studia magisterskie/
Other master’s degree studies 20,3 ± 21,1 0–66,7 2,35 0,13

Depersonalizacja/Depersonalization

Liceum medyczne/
Medical secondary school 30,2 ± 33 0–100 0,01 0,93

Studium medyczne/
Post-secondary medical school 36 ± 31 0–100 0,35 0,55

Studia I stopnia/First cycle studies 30,3 ± 26,8 0–80 0,01 0,97

Studia II stopnia/
Second cycle studies 29,3 ± 31 0–100 0,07 0,79

Inne studia magisterskie/
Other master’s degree studies 28,3 ± 23,2 0–80 0,07 0,79

Satysfakcja zawodowa/Professional satisfaction 

Liceum medyczne/
Medical secondary school 60,2 ± 31,2 0–100 1,50 0,22

Studium medyczne/
Post-secondary medical school 76,7 ± 29,6 16,7–100 1,70 0,20

Studia I stopnia/First cycle studies 60,5 ± 24,9 16,7–100 0,78 0,38

Studia II stopnia/
Second cycle studies 71,4 ± 32,3 0–100 1,82 0,18

Inne studia magisterskie/
Other master’s degree studies 69,4 ± 28,2 16,7–100 0,31 0,58

Zagrożenie wypaleniem/Burning hazard

Liceum medyczne/
Medical secondary school 39,9 ± 19 9,2–85,9 1,27 0,26

Studium medyczne/
Post-secondary medical school 49,4 ± 24,4 5,5–100 1,33 0,25

Studia I stopnia/First cycle studies 44,1 ± 20,4 5,5–85,5 0,18 0,67

Studia II stopnia/
Second cycle studies 42,8 ± 17,1 12,2–90,7 0,01 0,97

Inne studia magisterskie/
Other master’s degree studies 39,4 ± 17,3 11,1–71,1 0,40 0,53

Min.–Max. – minimum–maximum, M ± SD – średnia ± odchylenie stan-
dardowe/mean ± standard deviation, F–test Fishera-Snedecora/the Fi-
sher-Snedecor -test, p – współczynnik istotności statystycznej/statistical 
signifi cance

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis
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Tabela 6. Korelacja pomiędzy poziomem wypalenia zawodowego 
a stażem pracy pielęgniarek w anestezjologii i intensywnej terapii 
Table 6. A correlation between the level of job burnout and nursing 
workload in anesthesia and intensive care units 

Wymiar wypalenia zawodowego/
The level of professional 

burnout

Staż pracy/
Years of service 

Ogólny 
staż 

pracy/
A total 

number 
of years 

of service

Staż pracy 
w anestezjologii 

i intensywnej 
terapii/

Years of service 
in anesthesia 
and intensive 

care units 

r p r p

Wyczerpanie emocjonalne/
Emotional exhaustion 0,02 0,85 0,02 0,86

Depersonalizacja/
Depersonalization -0,05 0,64 -0,08 0,43

Satysfakcja zawodowa/
Professional satisfaction -0,13 0,21 -0,22 0,02

Zagrożenie wypaleniem/
The risk of burnout syndrome -0,1 0,32 -0,16 0,11

p – współczynnik istotności statystycznej/statistical signifi cance

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Dyskusja
Wypalenie zawodowe u pielęgniarek, w porównaniu z in-
nymi grupami zawodowymi, występuje na większą ska-
lę. Zagrożenie wystąpieniem wypalenia zawodowego 
u pielęgniarek anestezjologicznych na podstawie badań 
własnych można traktować jako umiarkowane. Średnie 
wyniki uzyskano dla depersonalizacji i wyczerpania 
emocjonalnego. Pielęgniarki prezentowały dość wysoki 
poziom satysfakcji zawodowej. Badania Ramuszewicz 
i wsp. wykazały, że 32% respondentek określiło siebie 
jako osoby wypalone zawodowo, a prawie połowa (42%) 
czuła się zestresowana [10]. Badania Wilczek-Rużyczki 
i wsp. z 2017 [11] udowodniły, że bardzo duża część re-
spondentek jest wypalona zawodowo. Większość bada-
nych odczuwała wysoki poziom wyczerpania emocjo-
nalnego oraz utratę poczucia osiągnięć osobistych. Do 
podobnych wniosków doszli Kowalczuk i wsp. [12] oraz 
Wyderka i wsp. [13]. Wyniki uzyskane w depersonalizacji 
były na wysokim poziomie, co stanowiło pewną formę 
obrony pracownika. 

Badania własne nie wykazały żadnych istotnych 
statystycznie zależności pomiędzy wiekiem, stanem 
cywilnym, miejscem zamieszkania, wykształceniem 
a którymkolwiek z aspektów wypalenia zawodowego. 
Stwierdzono natomiast korelację ujemną średniej mocy 
pomiędzy stażem pracy w anestezjologii i intensywnej 
terapii a satysfakcją zawodową. 

Odmienne wyniki uzyskała w badaniach Ogińska-
-Bulik, która wykazała wyższe wyniki w zakresie de-

personalizacji u osób młodszych oraz bardzo słabą 
skłonność wzrostową wypalenia zawodowego wraz 
z wiekiem oraz stażem pracy [14]. 

Badania Nowakowskiej oraz Rasińskiej potwier-
dzają istotną statystycznie korelację pomiędzy stażem 
pracy a wypaleniem zawodowym. Analiza statystycz-
na korelacji pomiędzy wiekiem respondentek, stanem 
cywilnym, wykształceniem nie potwierdziła zależno-
ści [15]. Kędra oraz Sanak wykazały dodatnią kore-
lację pomiędzy zjawiskiem wypalenia zawodowego 
a wiekiem badanych oraz stażem pracy [16]. 

Badania Szaton i Harazim wykazały, że ratowni-
cy pracujący w województwie śląskim uzyskali średnie 
poziomy w trzech wymiarach wypalenia zawodowego, 
tj. wyczerpania emocjonalnego (21,6), depersonalizacji 
(12,2) oraz poczucia własnych dokonań (38,9). Wyka-
zano statystycznie istotną zależność pomiędzy wiekiem 
i stażem pracy a wyczerpaniem emocjonalnym. Analiza 
uwidoczniła wyższe wyczerpanie emocjonalne u kobiet 
niż mężczyzn. Osoby w związkach prezentowały wyższe 
poziomy wyczerpania emocjonalnego niż osoby w stanie 
wolnym. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wykształ-
ceniem a wymiarami wypalenia zawodowego [17]. 

Kazała, badając zbiorowość pielęgniarek i ratow-
ników medycznych zatrudnionych w medycznych ze-
społach wyjazdowych, uzyskała następujące wyniki 
w Kwestionariuszu Wypalenia Zawodowego: emocjo-
nalne wyczerpanie – 19,8, depersonalizacja – 8,9 oraz 
poczucie własnych dokonań – 29,6 [18]. 

W przypadku pielęgniarek i lekarzy biorących udział 
w badaniach Wilczek-Rużyczki wyniki wyczerpania 
emocjonalnego oraz depersonalizacji kształtowały się 
na średnim poziomie, a poczucia własnych dokonań – 
na wysokim poziomie [19]. 

Bardziej zróżnicowane wyniki uzyskali Orzechowska 
i wsp.: lekarze objawiali średnie wartości dla wyczerpa-
nia emocjonalnego oraz poczucia własnych dokonań, 
zaś wysokie w przypadku depersonalizacji. Pielęgniar-
ki natomiast uzyskały wysokie poziomy wyczerpania 
emocjonalnego oraz depersonalizacji, zaś niskie pozio-
my poczucia własnych dokonań [20]. Badania Gward 
i wsp. wykazały, że personel pielęgniarski zatrudniony 
dłużej w oddziałach intensywnej terapii charakteryzo-
wał się wyższym poziomem wypalenia zawodowego niż 
osoby z krótszym stażem pracy [21]. 

Wnioski
Dłuższy staż pracy w anestezjologii i intensyw-1. 
nej terapii powoduje obniżenie  poziomu satys-
fakcji zawodowej.
Personel pielęgniarski zatrudniony w oddzia-2. 
łach anestezjologii oraz intensywnej terapii jest 
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narażony na występowanie zespołu wypalenia 
zawodowego, co może wpływać na obniżenie 
jakości opieki nad chorym. 
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