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Stres  jedynie tego nie brakuje lekarzom
Stress  doctors do not miss it
JADWIGA JOKO, JANUSZ KASPERCZYK, PIOTR GOCINIEWICZ, JAN BORCZYKOWSKI, JAROS£AW JUSZCZYK, JAN KLIMASARA,
ALEKSANDRA £UKASZEK, £UKASZ MAZUREK, EWA OLE
Katedra i Zak³ad Medycyny i Epidemiologii rodowiskowej w Zabrzu, l¹ska Akademia Medyczna w Katowicach

Wprowadzenie. Wspó³czeni lekarze niejednokrotnie staj¹ zupe³nie bezradni w obliczu ogromu nieszczêcia, z jakim s¹ konfrontowani na co dzieñ
i nierzadko przyjmuj¹ maskê ochronn¹, polegaj¹c¹ na myleniu o pacjencie w czysto medycznych kategoriach, u¿ywania profesjonalnego ¿argonu,
niezrozumia³ego dla pacjenta, czy te¿ fizycznego unikania kontaktu z pacjentem (np. unikania kontaktu wzrokowego). Nie musia³oby tak byæ, gdyby poziom stresu, jakiemu poddawani s¹ lekarze w Polsce nie by³ zbyt
wysoki.
Materia³. Badania przeprowadzono u 158 lekarzy ró¿nych specjalnoci,
zatrudnionych w l¹skiej Akademii Medycznej oraz szpitalach rejonowych
na terenie l¹ska.
Wyniki badañ. Lekarze s¹ grup¹ spo³eczn¹ o wysokim stopniu niezadowolenia ze swoich warunków pracy, wynagrodzeñ, organizacji pracy oraz systemu szkoleñ. Zdaniem 97,4% badanych ich wynagrodzenia s¹ za niskie,
w tym dla ponad 75,9% stanowczo za niskie. Za niew³aciwy uznawany jest
tak¿e system kszta³cenia; 57% badanych uwa¿a, ¿e stanowczo za du¿o
czasu w trakcie studiów powiêca siê teorii, a za ma³o praktyce. Oko³o 28%
lekarzy czêsto czuje siê bezradnych wobec swoich pacjentów i nie potrafi im
pomóc wykorzystuj¹c konwencjonalne metody leczenia. Stres jest bardzo
silnie odczuwany przez l¹skich lekarzy; jego nasilenie w skali od 1 do 5
dla 29,1% wynosi 4, a dla 38,6%  5. Prawie 47% uwa¿a, ¿e nie radzi
sobie ze stresem w pracy, z czego oko³o 12,6% przyznaje, ¿e potrzebuje
w tym wzglêdzie pomocy. A¿ 87,3% badanych lekarzy zazdroci warunków
pracy lekarzom w innych krajach; 63,3% chcia³oby wyjechaæ za granicê
i tam podj¹æ pracê.
Wnioski. Istnieje potrzeba szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem,
potrzeba zmian w organizacji pracy oraz potrzeba opracowania programu
profilaktycznego dla lekarzy, w³¹czaj¹c w to akcje propaguj¹ce redukcjê
stresu w pracy i pomoc indywidualn¹.

Introduction. Physicians are at times completely helpless when they face
suffering. They often undertake the protective mask  thinking about
patient only in medical categories, using professional jargon, inexplicable
for the patient, or avoiding physical contact with the patient (e.g. visual
contact). It would not have to be so, if the level of stress was not so high.
Material. The study was carried out among 158 different specialties
physicians, workers of Silesian Medical School and Silesian district hospitals.
Results. Doctors are discontent with conditions of their work, their salaries,
organization of work, as well of system of trainings. In the opinion of
97.4% physicians, salaries are low, and over 75.9% think that they are
absolutely too low. The system of education is improper; 57% of doctors
think, that during medical studies they spent too much time on theory and
too little on practice. About 28% doctors often feel helpless with patients
and they are not able to help them using conventional methods of
treatment. Stress is strongly experienced by Silesian doctors, and its
exacerbation, in the range from 1 to 5, is expressed as 4 for 29.1%, and
as 5 for 38.6% doctors. Almost 47% think that they cannot overcome
stress at work, and about 12,6% admit that they would need help. As many
as 87.3% doctors envy conditions of work found in other countries, 63.3%
would like to leave Poland and work abroad.
Conclusions. It is necessary to organize anti-stress trainings, to change
organization of work and to elaborate the preventive program for doctors
including reduction of stress during work and individual support.
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Lekarze s¹ t¹ grup¹ zawodow¹, która jest jedn¹
z najbardziej nara¿onych na stres, a do tego wiadom¹ wszystkich skutków stresu na organizm. Od dawna wiadomo bowiem o tym, ¿e d³ugotrwa³e dzia³anie
czynników stresogennych dzia³a immunosupresyjnie, wp³ywa na angiogenezê i wywo³uje atrofiê neuronów w orodkowym uk³adzie nerwowym, prowadz¹c do obni¿enia sprawnoci fizycznej i intelektualnej [1,2,3].
Zawód lekarza, w którym podstawow¹ rolê odgrywaj¹ umiejêtnoci spo³eczne, bliski kontakt interpersonalny z pacjentem oraz koniecznoæ zaanga¿o-
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wania i wymiany emocjonalnej, w sposób szczególny
wi¹¿e siê tak¿e z ryzykiem wyst¹pienia objawów wypalenia zawodowego [4]. Przewlek³y stres i jego konsekwencje w postaci syndromu wypalenia zawodowego, nie omijaj¹ lekarzy ¿adnej specjalnoci. Zjawisko to obecnie przybiera coraz wiêksze rozmiary,
wp³ywaj¹c zarówno na samopoczucie samego lekarza, jak i na jakoæ sprawowanej przez niego opieki
medycznej [5].
Cel pracy
Okrelenie róde³ stresu i wp³ywu stresu na samopoczucie lekarzy. Praca zosta³a wykonana ze
wzglêdu na sytuacjê panuj¹c¹ w polskiej s³u¿bie zdrowia, w której panuje frustracja, niezadowolenie, protesty, strajki i najwiêksza w historii masowa emigracja polskich lekarzy i pielêgniarek do pracy za granicê.
Materia³ i metoda
Badania przeprowadzono u 158 lekarzy ginekologów, chirurgów, internistów i pediatrów, zatrudnionych w l¹skiej Akademii Medycznej oraz szpitalach
rejonowych na terenie l¹ska, przy u¿yciu anonimowych kwestionariuszy w³asnego autorstwa.
Wyniki badañ
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Utrudnione mo¿liwoci w kszta³ceniu podyplomowym spowodowane w wiêkszoci przypadków brakiem finansów, zg³asza 19% lekarzy i jedynie dla 20%
dalsze kszta³cenie siê nie jest zwi¹zane z ¿adnymi
ograniczeniami. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e dla
14,4% lekarzy dalsze dokszta³canie siê jest zupe³nie
niemo¿liwe jedynie z powodu braku wyra¿enia na to
zgody zwierzchnika, a dla 54,7% utrudnione z powodu braku czasu.
Jedynie 26% lekarzy ma dobre samopoczucie id¹c
do pracy, natomiast a¿ 49,4% lekarzy jest niezadowolonych z atmosfery jaka panuje w ich miejscu pracy.
Jest to jedyny aspekt, na który lekarze maj¹ bezporedni wp³yw; czy w takiej sytuacji lekarze nie powinni poszukaæ czêciowej winy w sobie i wp³yn¹æ
tym samym na poprawê stosunków miêdzyludzkich
w miejscu pracy?
Z badañ wynika, ¿e lekarze s¹ przemêczeni prac¹, gdy¿ kilka razy w tygodniu 68,3% lekarzy wraca
do domu przemêczonych a 48,1% zmêczonych i niewyspanych przychodzi rano znowu do pracy.
Polscy lekarze zazdroszcz¹ lekarzom pracuj¹cym
za granic¹ (87,3%) i na zazdroci siê nie koñczy, gdy¿
wyran¹ chêæ wyjazdu do pracy zg³asza prawie 65%
badanych, a wród nich a¿ 85% chirurgów. Jedynie
12% pozostaje obojêtnych na zarobki i warunki pracy w innych krajach.
Oko³o 30% lekarzy czêsto czuje siê bezradnych
wobec swoich pacjentów i nie potrafi im pomóc wykorzystuj¹c konwencjonalne metody leczenia.
Stres jest bardzo silnie odczuwany przez l¹skich
lekarzy, bo a¿ 68,6% oceni³o poziom stresu na 4 i 5
punktów w skali od 1 do 5. Ginekolodzy i chirurdzy
oceniaj¹ poziom swojego stresu na 4,5 punktu, internici i pediatrzy na 3,5, a wród wszystkich specjalnoci a¿ 39% ocenia swój stres na maksymaln¹ liczbê
5 punktów.
Prawie po³owa respondentów (47%) uwa¿a, ¿e
nie radzi sobie ze stresem w pracy, z czego oko³o 13%
przyznaje, ¿e potrzebuje w tym wzglêdzie pomocy.
Pocieszaj¹ce jest jedynie to, ¿e a¿ 88,6% lekarzy
odczuwa satysfakcjê z wykonywanego zawodu.
Wród tych osób najwiêksz¹ satysfakcjê zg³asza
61,1% ginekologów a najmniejsz¹ 27,27% chirurgów.
Oprócz wyszczególnionych w tekcie ró¿nic pomiêdzy mê¿czyznami i kobietami, a tak¿e pomiêdzy
specjalnociami, we wszystkich pozosta³ych kwestiach nie stwierdzono ró¿nic znamiennych statystycznie.

Wród badanych 49,4% stanowi³y kobiety
a 50,6% mê¿czyni. Sta¿ pracy wiêkszoci badanych
(72%) wynosi³ powy¿ej 10 lat.
Z przeprowadzonych badañ wynika jasno, ¿e lekarze s¹ grup¹ spo³eczn¹ o wysokim stopniu niezadowolenia ze swoich warunków pracy, wynagrodzeñ,
organizacji pracy oraz systemu szkoleñ i odczuwaj¹
wysoki poziom stresu w pracy.
Zbyt niskie wynagrodzenia i lêk przed utrat¹ pracy
wystêpuj¹ alarmuj¹co czêsto. Zdaniem 97,4% badanych ich wynagrodzenia s¹ za niskie, w tym dla 75,9%
stanowczo za niskie. Charakterystyczne jest to, ¿e statystycznie znamiennie wiêcej kobiet (85,9%) postrzega swoj¹ sytuacjê finansow¹ gorzej od mê¿czyzn
(66,2%).
Za niew³aciwy uznawany jest tak¿e system
kszta³cenia, gdy¿ prawie 60% badanych uwa¿a, ¿e stanowczo za du¿o czasu w trakcie studiów powiêca
siê teorii, a za ma³o praktyce i jedynie 36,7% lekarzy
stwierdzi³o, i¿ studia medyczne okaza³y siê przydatne w ich pracy zawodowej.
Lekarze skar¿¹ siê na z³¹ organizacjê pracy, w której szczególnie irytuj¹cy jest ograniczony dostêp do
metod diagnostycznych, który potwierdza a¿ 41% re- Dyskusja
spondentów, a 52% lekarzy zg³asza, ¿e pracuje w niePrzed³u¿aj¹ce siê stany stresu mog¹ prowadziæ
wygodnych warunkach.
do reakcji nerwicowych, takich jak stany lêkowe czy
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depresyjne, a szczególnym przejawem przed³u¿aj¹cego siê stresu w pracy, któremu powiêca siê obecnie wiele uwagi, jest zjawisko wypalenia zawodowego, opisane po raz pierwszy w 1974 r. przez psychiatrê
H. Freudenbergera [4].
Ostatnio coraz czêciej obserwujemy u lekarzy
wyczerpanie emocjonalne, które przejawia siê m.in.
obni¿onym nastrojem, niepokojem, depresj¹, zniechêceniem, rozczarowaniem, uczuciem bezradnoci
i beznadziejnoci, a tak¿e sta³ym zmêczeniem i odczuwaniem ró¿nych dolegliwoci somatycznych.
Czasami spotykamy siê tak¿e z depersonalizacj¹,
a wiêc obojêtnym, a czasem nawet wrogim stosunkiem do pacjenta i stosowaniem technik obronnych,
jak np. mylenie o pacjencie w czysto medycznych
kategoriach, u¿ywanie profesjonalnego ¿argonu, fizyczne unikanie kontaktu (np. wzrokowego).
Poczucie braku dokonañ w pracy, przejawia siê
za odczuciem braku jakichkolwiek osi¹gniêæ w swej
pracy, pesymizmem co do realnej mo¿liwoci pomocy pacjentowi, nisk¹ samoocen¹ swych mo¿liwoci
zawodowych, poczuciem niedoceniania i w³asnej
przegranej.
Zniechêcenie doprowadza w konsekwencji czêsto albo do depresji, albo do podjêcia decyzji o rezygnacji z pracy, b¹d te¿ do wyjazdu za granicê.
Wyjazd do pracy za granicê mo¿e jawiæ siê jako
atrakcyjny, przede wszystkich z powodu ustnych relacji tych lekarzy, którzy wyjechali g³ównie do Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji i Niemiec. Istniej¹
tak¿e dane naukowe potwierdzaj¹ce dobre samopoczucie i ni¿szy poziom stresu lekarzy pracuj¹cych za
granic¹. Przeprowadzone badania na prawie 1200
lekarzach w Norwegii wykaza³y, ¿e badany u nich
wskanik satysfakcji zawodowej w skali 1-7 zosta³
oceniony przez ponad 50% lekarzy na 7 punktów, czyli
maksymalny [6].
Z kolei badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wskazuj¹ na to, ¿e stresowi poddawani s¹ g³ów-
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nie m³odzi lekarze i kobiety lekarki, szczególnie te,
które s¹ samotne i nie maj¹ oparcia w rodzinie, przy
czym poziom stresu u angielskich lekarzy jest znacz¹co mniejszy od stresu polskich lekarzy [7].
W Kanadzie tak¿e zwraca siê uwagê na prze¿ywanie wiêkszego stresu wród kobiet-lekarek, z których 20% przechorowa³o ju¿ depresjê, a 1,5% ma za
sob¹ próby samobójcze [8].
W naszych badaniach nie stwierdzilimy istotnych ró¿nic pomiêdzy prze¿ywaniem stresu przez
kobiety i mê¿czyzn, natomiast lepiej radz¹ sobie ze
stresem mê¿czyni, gdy¿ 61,2% przyzna³o, ¿e nie potrzebuje pomocy w radzeniu sobie ze stresem.
Niemniej, jak widaæ z przeprowadzonych badañ,
istnieje potrzeba szkolenia w zakresie radzenia sobie
ze stresem, potrzeba zmian w organizacji pracy oraz
potrzeba opracowania programu profilaktycznego dla
lekarzy, w³¹czaj¹c w to akcje propaguj¹ce redukcjê
stresu w pracy i pomoc indywidualn¹, tym bardziej,
¿e wynika to tak¿e z innych badañ ogólnopolskich na
temat radzenia sobie lekarzy ze stresem w pracy [9].
Wnioski
1. Lekarze pracuj¹cy na terenie l¹ska odczuwaj¹
przemêczenie i przeci¹¿enie prac¹ zawodow¹.
2. ród³em stresu lekarzy s¹ zbyt niskie wynagrodzenia, ograniczony dostêp do metod diagnostycznych, niewygodne warunki pracy, z³a organizacja pracy, z³a atmosfera w pracy i czêsto bezradnoæ w obliczu choroby.
3. Wiêkszoæ lekarzy ocenia swój poziom stresu na
4 i 5 punktów w skali od 1 do 5, w tym prawie
po³owa na maksymaln¹ liczbê 5 punktów.
4. Prawie po³owa lekarzy uwa¿a, ¿e nie radzi sobie
ze stresem w pracy, z czego 1/5 przyznaje, ¿e potrzebuje w tym wzglêdzie pomocy.
5. Prawie 65% badanych lekarzy zg³asza wyran¹
chêæ wyjazdu do pracy za granicê.
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