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Introduction. Representatives of medical professions by virtue of
performed duties, risk of contact with harmful and dangerous factors,

psychosocial loads related to performed work, are situated in a danger
zone of many occupational hazards.

Aim. Evaluation of occupational hazards in medical staff environment.

Material and method. The research was conducted in a group of 300

medical staff (physicians, nurses, midwives) working in ambulatory and
non-ambulatory medical institutions in the Podlaskie Province. A special
questionnaire was designed for the purpose of this research.

Results. Depending on profession and harmful factor, from 5% to 95%
of respondents were aware of hazards in the workplace. Forty percent of
nurses, 35% of midwives and 70% of physicians regarded the workplace

as a source of professional illnesses. Allergy and low back pains caused
the greatest discomfort among nurses (76%), midwives (56%), and

physicians (70%). The sweeping majority of respondents claimed that
they were exposed to aggression from patients in the workplace (nurses
and midwives – 80%, doctors – 70%). The most often encountered form

of aggression from patients was the verbal one, as well as threats towards
physicians (65%), nurses and midwives (75%-80%) in non-ambulatory

medical institutions. Nurses and midwives were daily exposed to vulgar
behaviour on their patients part (45%), and verbal aggression (60%) in
ambulatory medical institutions. Almost all of doctors working in

ambulatory medical institutions were blackmailed by patients in their
workplace (80%) and were shouted at by patients there (90%). Nurses

and midwives were daily subjected vulgar behavior on patient's part
(40%), and  verbal aggression (60%).

Resume and conclusions. 1. Level of knowledge related to exposure to

harmful factors depended on performed work. 2. Nurses and midwives
had a low level of knowledge on the development of professional
illnesses. 3. Physical loads in the workplace were the most felt by nurses

and midwives. 4. All respondents, irrespective of workplace, were exposed
to aggression on patients part. 5. A high percentage of nurses and

midwives working in non-ambulatory medical institutions met with
verbal aggression from patients. 6. Aggression towards physicians from
patients took more often place in ambulatory medical institutions.

Keywords: occupational hazards, harmful factors, aggression, nurse,
midwife, physician

Wprowadzenie.  Przedstawiciele zawodów medycznych z racji
wykonywanych obowiązków, ryzyka kontaktu z czynnikami szkodliwymi

i niebezpiecznymi oraz obciążeń psychospołecznych z związanych
z wykonywaną pracą narażeni są na szereg zagrożeń zawodowych.

Cel pracy. Ocena występowania zagrożeń zawodowych wśród pracowników

medycznych.

Materiał i metoda.  Badania przeprowadzono w grupie 300
pracowników medycznych (lekarze, pielęgniarki, położne) pracujących
w otwartych i zamkniętych placówkach medycznych na terenie

województwa podlaskiego. W pracy wykorzystano opracowany dla potrzeb
niniejszych badań kwestionariusz do oceny zagrożeń zawodowych

występujących w miejscu pracy.

Wyniki. W zależności od zawodu i czynnika szkodliwego od 5% do
95% ankietowanych stwierdziło istnienie zagrożeń w miejscu pracy.

Miejsce pracy jako źródło rozwoju chorób zawodowych wskazało 40%
pielęgniarek, 35% położnych i aż 70% lekarzy. Największą uciążliwością
dla pielęgniarek (76%) i położnych (56%) były alergie, a dla lekarzy

(70%) bóle w okolicy lędźwiowo- krzyżowej. Zdecydowana większość
ankietowanych twierdziła, że w swoim miejscu pracy narażona jest na

występowanie agresji ze strony pacjentów (pielęgniarki i położne po
80%, lekarze – 70%). Niemal wszyscy lekarze pracujący w otwartej
opiece zdrowotnej spotkali się z szantażem w miejscu pracy (80%) ze

strony pacjentów oraz używaniem przez nich podniesionego głosu
(90%). Natomiast pielęgniarki i położne codziennie były narażone na

zachowania wulgarne ze strony pacjentów (40%), agresję werbalną
(60%).

Podsumowanie badań i wnioski. Poziom wiedzy dotyczących narażenia

na czynniki szkodliwe uzależniony był od wykonywanego zawodu.
Wszyscy ankietowani, niezależnie od miejsca pracy, narażeni byli na
akty agresji ze strony pacjentów.

Słowa kluczowe: zagrożenia zawodowe, czynniki szkodliwe, agresja,
pielęgniarka, położna, lekarz
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Wstęp

Niezależnie od miejsca pracy i rodzaju świadczo-
nych usług pracownicy ochrony zdrowia, oprócz dzia-
łania czynników szkodliwych i niebezpiecznych, na-
rażeni są na stres oraz przemęczenie długotrwałą
pracą. Problem ten istnieje od wielu lat i wymaga
gruntownych zmian w zakresie funkcjonowania sys-
temu organizacyjnego. Nadmierne obciążenie wyni-
kające z wykonywania pracy zmianowej może wpły-
wać negatywnie na funkcjonowanie pracownika
w sferze psychicznej oraz fizycznej. Dolegliwościa-
mi najczęściej zgłaszanymi przez pracownika są za-
burzenia dotyczące: snu, łaknienia, procesów tra-
wiennych, miesiączkowania oraz zmiany wydziela-
nia melatoniny [1,2].

Niekorzystny wpływ powyższych czynników
może przyczynić się do powstania nietolerancji pracy
zmianowej, której początkowe objawy mogą przez
dłuższy okres czasu przebiegać pod maską zmniejsze-
nia ogólnej satysfakcji życiowej, zwiększonej ilości spo-
żywania używek, zaburzeń jelitowych, czy też dolegli-
wości sercowo-naczyniowych. Długotrwałe występo-
wanie powyższych objawów może doprowadzić do
rozwoju przewlekłego zmęczenia, depresji, a w skraj-
nych przypadkach do paraliżu pracy nocnej [3].

Jednym z poważniejszych zagrożeń występują-
cych w środowisku pracy wynikających z kontaktów
interpersonalnych jest przemoc i agresja. W miejscu
pracy może przejawiać się ona w różnych formach,
od stosunkowo łagodnych (krzyk, obrażanie słow-
ne, zastraszanie, grożenie), do ataków z użyciem siły
fizycznej. Jej sprawcami mogą być zarówno osoby
z poza pracy np. pacjenci ich rodziny, jak też osoby
współpracujące ze sobą na różnych szczeblach za-
leżności zawodowej [4].

Cel pracy

Ocena występowania zagrożeń zawodowych
wśród pracowników ochrony zdrowia.

Materiał i metoda

Badania  przeprowadzono  po  uzyskaniu  zgody
R-I-003/136/2005, R-I-003/74/2006, R-I-002/95/
2007 Komisji Bioetycznej Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku, w roku 2007. Objęto nimi 300 pracowni-
ków medycznych: 100 lekarzy, 100 pielęgniarek i 100
położnych, pracujących w otwartych i zamkniętych
placówkach medycznych na terenie województwa
podlaskiego. W pracy wykorzystano kwestionariusz
do oceny zagrożeń zawodowych występujących
w miejscu pracy, który został opracowany dla potrzeb
niniejszych badań. Wyniki opracowano przy użyciu
testu nieparametrycznego χ2 z poprawką Yates'a.
Analizy statystyczne wykonano za pomocą oprogra-

mowania statystycznego STATISTICA 7.0 PL, a za
wyniki statystycznie istotne uznano przy p< 0,05.

Wyniki

W grupie pielęgniarek kobiety stanowiły 98% re-
spondentów, 100% wśród położnych i 40% w grupie
lekarzy. Najliczniejszą grupę reprezentowali ankie-
towani w wieku 31-40 lat. W poszczególnych gru-
pach ich udział przedstawiał się następująco: 50%
pielęgniarek, 45% położnych oraz 55% lekarzy. Naj-
większa grupa pielęgniarek (aż 35%) miała staż w za-
wodzie w przedziale 11-15 lat, a tylko 9% pracowało
powyżej 25 lat. Wśród położnych przeważały osoby
pracujące poniżej 5 lat (37%). W grupie badanych
lekarzy po 25% stanowiły grupy pracujące w prze-
dziale 6-10 lat i powyżej 25 lat. Zdecydowana więk-
szość ankietowanych pielęgniarek (75%) posiadała
wykształcenie średnie, a tylko 5% wykształcenie wy-
ższe medyczne. Podobny wynik uzyskano w grupie
położnych. W grupie lekarzy po dwie specjalizacje
posiadało 75% respondentów. Większość pielęgnia-
rek (95%) i położnych (80%) pracowała na pierw-
szym etacie w zamkniętej opiece zdrowotnej. W gru-
pie badanych lekarzy 85% miało dodatkowo zatrud-
nienie na drugim etacie, z reguły w otwartej opiece
zdrowotnej.

Większość pielęgniarek i położnych (95%) oraz
lekarzy (75%) stwierdziło, że na ich stanowisku pra-
cy istnieje zagrożenie wieloma czynnikami biologicz-
nymi (tab. I). Wśród najczęściej spotykanych czyn-

Tabela I. Struktura czynników biologicznych
Table I. Structure of biological factors

Grupa zawodowa/ Profession

Czynniki biologiczne Pielęgniarki Położne Lekarze
/Biological factors /Nurses /Midwives /Physicians

N % N % N %

Wirusy/ Viruses 59 59% 38 38% 90 90% ***

Priony/Priones 12 12% 5 5% 60 60%

Bakterie/ Bacteria 95 95% 89 89% 75 75%

Grzyby/ Fungi 17 17% 9 9% 45 45%

Inne/ Others 1 1% 3 3% 10 10%

Nie występują takie czynniki 1 1% 2 2% 1 1%
/Such factors were not present

Nie wiem/ I don't know 3 3% 1 1% 5 5%

Liczby nie sumują się do 100, ponieważ występowała możliwość wielokrot-
nej odpowiedzi / Numbers do not sum-up to 100 due to multiple answers
*** p<0,001 Wirusy u lekarzy vs położone / Viruses in physicians vs

midwives
*** p< 0,001 Priony u lekarzy vs położne / Priones in physicians vs

midwives
*** p< 0,001 Priony u lekarzy vs pielęgniarki / Priones in physicians vs

nurses
*** p< 0,01 Grzyby u lekarzy vs pielęgniarki / Fungi in physicians vs

nurses
*** p< 0,001 Grzyby u lekarzy vs położne / Fungi in physicians vs

midwives
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ników fizycznych, 20% pielęgniarek i 55% lekarzy wy-
mieniało hałas. Położne (12%) najczęściej wskazały
promieniowanie jonizujące. Dokładną strukturę
czynników narażenia przedstawiono w tabeli II. An-
kietowane pielęgniarki i położne stwierdzały, iż naj-
większe zagrożenie chemiczne w ich pracy (99%)
stanowi narażenie na działanie środków dezynfek-
cyjnych, substancji o działaniu rakotwórczym oraz
lateksu. W pracy lekarza największe źródło zagroże-
nia chemicznego (64%) stanowiły gazy toksyczne.

ankietowanych twierdziła, że w swoim miejscu pracy
narażona jest na występowanie agresji (po 80% pielę-
gniarek i położnych, 70% lekarzy). Najczęstszymi for-
mami agresji ze strony pacjentów (75-80%) była agre-
sja werbalna i pogróżki wobec pielęgniarek i położ-
nych. Niemal wszyscy lekarze spotkali się ze strony
pacjentów z szantażem w miejscu pracy (80%) oraz

Tabela II. Struktura czynników fizycznych
Table II. Structure of physical factors

Grupa zawodowa/ Profession

Czynniki fizyczne Pielęgniarki Położne Lekarze
/Physical factors /Nurses /Midwives /Physicians

N % N % N %

Hałas/ Noise 5 20 3 3% 55 55% *^

Pole elektromagnetyczne 10 5 10 10% 15 15%
/Electromagnetic field

Promieniowanie jonizujące 20 10 12 12% 19 19%
/Ionizing radiation
Promienie UV/ UV radiation 5 8 7 7% 15 15%
Inne/Others 5 2 1 1% 4 4%

Nie występują takie czynniki 3 3% 2 2% 9 9%
/Such factors were not present

Nie wiem/ I don/t know 12 12% 3 3% 6 6%

Liczby nie sumują się do 100, ponieważ występowała możliwość wielokrot-
nej odpowiedzi
Numbers do not sum-up to 100 due to multiple answers
* p<0,001 Hałas u lekarzy vs pielęgniarki / Noise in physicians vs nurses
^ p<0,001 Hałas u lekarzy vs położne / Noise in physicians vs midwives

Tabela IV. Struktura dolegliwości fizycznych
Table IV. Structure of physical complaints

Grupa zawodowa/ Profession

Dolegliwości fizyczne Pielęgniarki Położne Lekarze
/Physical complaints /Nurses /Midwives /Physicians

N % N % N %

Bóle w okolicy lędźwiowo 54 54% 45 45% 89 89% ** ^

krzyżowej/ Low back pain

Żylaki/ Varicose veins 39 39% ** 41 41% ** 13 13%

Alergia/ Allergy 76 76% 56 56% 54 54%

^ p< 0,05 Bóle w okolicy lędźwiowo krzyżowej u lekarzy vs pielęgniarki
Low back pain in physicians vs nurses

* p< 0,01 Bóle w okolicy lędźwiowo krzyżowej u lekarzy vs pielęgniarki
Low back pain in physicians vs midwives

** p< 0,01 Żylaki u pielęgniarek vs lekarze
Varicose veins in nurses vs physicians

** p< 0,01 Żylaki u położnych vs lekarze
Varicose veins in midwives vs physicians

Tabela III. Struktura czynników związana z wykonywaniem pracy
Table III. Structure of factors associated with performed work

Grupa zawodowa/ Profession

Pielęgniarki Położne Lekarze
/Nurses /Midwives /Physicians

N % N % N %

Ruchy monotypowe 76 76% *** 65 65% ** 25 25%
/Monotype movements

Wymuszona pozycja ciała 65 65% 40 40% 60 60%
/Forced body position

Nadmierny wysiłek fizyczny 80 80% * 68 68% 45 45%
/Excessive physical effort

Ucisk na pnie nerwowe 2 2% 1 1% 3 3%%
/Pressure on nervous trunci

Nadmierne przeciążenie 8 8% 17 17% 1 1%
mięśni /Muscle overloading

Nadmierne przeciążenie 45 45% 65 65% * 35 35%
układu kostno-stawowego
/Osteoarticular system
overloading

Liczby nie sumują się do 100, ponieważ występowała możliwość wielokrot-
nej odpowiedzi Numbers do not sum-up to 100 due to multiple answers

*** p<0,001 Ruchy monotypowe u pielęgniarek vs lekarze/Monotype
movements in nurses vs physicians

** p<0,001 Ruchy monotypowe u położnych vs lekarze/Monotype
movements in midwives vs physicians

* p<0,05 Nadmierny wysiłek fizyczny u pielęgniarek vs lekarze/Excessive
physical effort in nurses vs physicians

* p< 0,05 Nadmierne przeciążenie układu kostno-stawowego u położnych
vs lekarze/Excessive overload of osteoarticular system in midwives vs
physicians

Czynniki związane ze
sposobem
wykonywanej pracy
/ Factors associated with
performed work

W zawodach medycznych według respondentów
najbardziej obciążone pracą fizyczną były pielęgniar-
ki (80% badanej grupy). Wymuszoną pozycję ciała
wskazało 40% położnych. W grupie lekarzy 35%
z nich wskazało na przeciążenie układu kostno-sta-
wowego (tab. III). Ankietowane pielęgniarki w 40%
wymieniały miejsce pracy jako źródło rozwoju cho-
rób zawodowych. Wśród położnych podobnej odpo-
wiedzi udzieliło 35% badanych.

Największą wiedzą dotyczącą narażenia na po-
wstawanie chorób zawodowych wykazali się lekarze
70%. Znaczna część ankietowanych pielęgniarek
(76%) i położnych (56%) stwierdziła, iż największa
uciążliwością są alergie, a lekarze (89%), że bóle
w okolicy lędźwiowo-krzyżowej (tab. IV).

Wszyscy ankietowani byli przekonani, iż w ich
miejscu zatrudnienia występuje obciążenie psychicz-
ne związane z wykonywaną pracą. W samoocenie zde-
cydowanie największym zagrożeniem w zawodach
medycznych był zespół przewlekłego zmęczenia, któ-
ry został wskazany przez 85% pielęgniarek, 80% po-
łożnych oraz 90% lekarzy. Zdecydowana większość
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używaniem przez nich podniesionego głosu (75%).
Ankietowani lekarze (20%) kilka razy w roku zetknęli
się z zachowaniami wulgarnymi ze strony bezpośred-
nich przełożonych. W grupie pielęgniarek i położnych
powyższe zachowania najczęściej pochodziły z strony
współpracujących lekarzy. Postrzeganie zjawiska było
zmienne w zależności od miejsca pracy.

Wszyscy ankietowani byli zgodni, że nie spotkali
się z monitorowaniem zagrożeń na poszczególnych
stanowiskach pracy.

Dyskusja

Z piśmiennictwa światowego wynika, iż zagro-
żenie czynnikami biologicznymi w środowisku me-
dycznym w różnym stopniu dotyczy lekarzy, pielę-
gniarek i położnych. Grupa zawodowa pielęgniarek
i położnych, z racji codziennych obowiązków, styka
się z około 25 patogenami przenoszonymi przez krew
i płyny ustrojowe. Podobna sytuacja dotyczy lekarzy
specjalności zabiegowej [1,2]. Na podkreślenie za-
sługuje także fakt, że mogą być oni narażeni na kilka
czynników szkodliwych np. do czynników biologicz-
nych mogą dołączać się czynniki fizyczne lub che-
miczne o działaniu drażniącym, alergizującym.

Badania przeprowadzone wśród lekarzy zatrud-
nionych na terenie Śląska wskazywały, iż nadmierne
przemęczenie pracą dotyczy 68,3% ankietowanych
[5].

Często niedocenianym elementem wpływającym
na jakość świadczonej pracy, zdrowie pracowników
i pracodawcy, są czynniki psychospołeczne związa-
ne z wykonywanym zawodem. Według definicji
WHO „Zagrożenia psychospołeczne odnoszą się do
interakcji pomiędzy treścią pracy, organizacją pracy,
systemami zarządzania, warunkami środowiska pra-
cy a kompetencjami potrzebami i indywidualnymi
właściwościami pracownika” [6].

Stres psychiczny pojawia się szczególnie często
w różnych obszarach naszego życia zawodowego. Bez
względu na rodzaj pracy zarówno pracownicy, jak
i pracodawcy, zawsze stają wobec wymagań związa-
nych z wykonaniem niezbędnych zadań lub koniecz-
nością przystosowania do zmieniającej się rzeczywi-
stości.

Coraz bardziej powszechne w miejscu pracy sta-
je się także zjawisko przemocy. W celu nazwania syn-
dromu zachowań związanych z agresją przyjęto z ang.
słowo „mobbing”, co oznacza sytuację, w której jed-
na lub więcej osób wielokrotnie przez jakiś czas (sys-
tematycznie) wystawianych jest na negatywne dzia-
łania innych osób [9]. To sprawianie komuś cierpie-
nia, m.in. za pomocą słów. To sytuacje, w których ktoś
wygłasza groźby, szyderstwa, czy złośliwości, o któ-
rych wiadomo, że sprawiają one adresatowi przykrość.

To forma kontaktu fizycznego, poprzez bicie, popy-
chanie, kopanie lub też poprzez robienie grymasów,
obraźliwych gestów, odmowy spełnienia czyichś
próśb w sytuacji, kiedy robi się to, aby irytować, spra-
wiać ból. W prawodawstwie polskim usystematyzo-
wana przemoc psychiczna w miejscu pracy jest okre-
ślana wyłącznie terminem „mobbing” [9]. W nie-
których krajach używa się jednak słowa „bullying”.
W większości publikacji światowych zjawiska te trak-
towane są jednak jako takie same i nie wprowadza się
między nimi rozróżnienia. Występowanie tych
dwóch nazw jest z jednej strony spowodowane pewną
specyfiką językową zależną od obszaru geograficzno-
kulturowego (w krajach skandynawskich przyjęło się
określenie „mobbing”, a w USA, Wielkiej Brytanii
i Australii – „bullying”), z drugiej zaś strony wynika
z zaobserwowanych przez badaczy różnic w specyfi-
ce działań agresywnych w zależności od sprawcy i od
rodzaju zachowań jakie prezentują [9].

Problem agresji w placówkach służby zdrowia nie
jest zjawiskiem nowym. Przez wiele lat był tematem
„tabu”. Dopiero kilkanaście lat temu zagadnieniem
tym zaczęto się interesować się w Polsce. Zmieniają-
ce się spojrzenie na czynniki warunkujące sprawne
funkcjonowanie człowieka w sferze zawodowej przy-
czyniły się do analizowania przyczyn, źródeł agresji
oraz konsekwencji dla pracownika i organizacji. Ba-
dania Jankowiak i wsp. pozwoliły na stwierdzenie, iż
agresji werbalnej ze strony współpracowników do-
świadczyło 40% ankietowanych pielęgniarek [8].
Badania przeprowadzone przez Quine wskazały, iż
44% pielęgniarek doświadczyło agresji ze strony
współpracowników i przełożonych [9].

W naszym badaniu wykazano, iż zdecydowana
większość ankietowanych w swoim miejscu pracy na-
rażona była na występowanie agresji (po 80% pielę-
gniarki i położne, 70% lekarze).

Badania przeprowadzone na terenie wojewódz-
twa podlaskiego w zamkniętych i otwartych placów-
kach opieki zdrowotnej sugerują, iż położne stosun-
kowo często narażone są na akty agresji werbalnej ze
strony pacjentek; 80% ankietowanych twierdziło, iż
pacjentki mówią do nich podniesionym głosem, przy
czym dla 3/4 było to zjawisko codzienne lub prawie
codzienne. Sprawcą tych problemów w przeważają-
cej liczbie przypadków byli przełożeni [8, 9, 10].

Podsumowanie i wnioski

1. Poziom wiedzy dotyczących narażenia na czyn-
niki szkodliwe uzależniony był od wykonywane-
go zawodu medycznego.

2. Pielęgniarki i położne wykazały się niskim po-
ziomem wiedzy dotyczącej rozwoju chorób za-
wodowych.
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3. Obciążenie fizyczne w miejscu pracy najbardziej
odczuwały pielęgniarki i położne

4. Wszyscy ankietowani, niezależnie od miejsca
pracy, narażeni byli na akty agresji ze strony pa-
cjentów.
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5. Akty agresji wobec lekarzy ze strony pacjentów
częściej miały miejsce w otwartej opiece zdro-
wotnej niż zamkniętej.

6. Nie wykazano różnic pomiędzy nasileniem agre-
sji w otwartej, jak i zamkniętej opiece zdrowot-
nej.


