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Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

62. Płotka A., Pitek A., Makara-Studzińska M. : Stres a syndrom wypalenia zawodowego. W: II 
Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie i Innych Naukach o Zdrowiu, Gniezno-
Poznań, 8-10.05.1998 roku / pod red. Laury Wołowickiej ; Akademia Medyczna im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej, 
1999. – (Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia ; t. 15. – S. 153-161 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
Warszawa - Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

63. Rogala-Pawelczyk, Grażyna : Zespół wypalenia zawodowego na pielęgniarskich stanowiskach 
pracy w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. W: Pielęgniarstwo w anestezjologii i 
intensywnej opiece - wymogi i oczekiwania a realia : IV zjazd / PTPAiIO - Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, 2005. – S. 33-40 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
Szczecin - Książnica Pomorska 

64. Rosiak Izabela : Cechy wypalenia zawodowego, temperament afektywny, a nasilenie stresu w 
pracy i efektywność podejmowania decyzji w administracji państwowej i służbie zdrowia : 
praca doktorska / (promot.). Alina Borkowska. – Bydgoszcz : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2013. – 126, [2] k. : il., tab. – 
Bibliogr. 171 poz. 
Toruń - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK - Czytelnia CM UMK - Prace 
doktorskie - Sygn. 65258 

65. Wilczek-Rużyczka, Ewa : Wypalenie zawodowe pracowników medycznych. – Warszawa : 
Wolters Kluwer, 2014. – 169 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 153-169 
PBW w Kielcach - Sygn. 256372 Wypożyczalnia 

66. Wilczek-Rużyczka, Ewa : Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek. – Kraków, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008. – 168 s. : il., tab. – Bibliogr. s. 153-168, 24 
cm 



Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Lublin - Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
Łódź - Biblioteka Instytutu Medycyny Pracy 
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
Katowice - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 

67. Wołowicka Laura, Trojanowska Iwona : Porównanie zespołu wypalenia zawodowego u 
lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. w: Pielęgniarstwo w anestezjologii 
i intensywnej opiece - wymogi i oczekiwania a realia : IV zjazd / PTPAiIO - Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. – Poznań : 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, 2005. – S. 104-
109 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
Szczecin - Książnica Pomorska 

68. Wypalenie zawodowe : przyczyny, mechanizmy, zapobieganie / pod red. Heleny Sęk. - 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 256 s.: rys., wykr. ; 21cm. – (Nowe 
Tendencje w Psychologii ; t. 7). – Bibliogr. s. 235-256 
PBW w Kielcach - Sygn. 230216 Wypożyczalnia 

69. Wydawnictwa ciągłe 

70. Bajko, Michał : Źródła i poczucie stresu organizacyjnego pielęgniarek i kobiet lekarzy oraz ich 
sposoby radzenia sobie. W: Pieniądze i Więź : kwartalnik naukowy poświęcony problematyce 
ekonomicznej, prawnej i społecznej. – R. 18, nr 3 (2015), s. 131-150 
Katowice - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego - Czytelnia CINiBA 

71. Bartkowiak, Grażyna : Stres i wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia w świetle 
wyników badań. W: Przewodnik Menedżera Zdrowia. – 2002, nr (4), s. 15-19 
Przedmiotem niniejszego doniesienia jest raport z badań przeprowadzonych wśród kobiet 
zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki, a także na innych stanowiskach w ochronie 
zdrowia, w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej, a także w lecznictwie otwartym i 
kasach chorych, w samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 



Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

72. Basińska Beata, Wilczek-Rużyczka Ewa : Zespół wypalenia zawodowego i zmęczenie w 
kontekście pracy zmianowej i stresu zawodowego wśród pielęgniarek chirurgicznych. W: 
Przegląd Psychologiczny. – T. 54, nr 1 (2011), s. 101-114 
PBW w Kielcach – Czytelnia 

73. Dębska, Grażyna : Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek i jego niektóre 
uwarunkowania. W: Wspólne Tematy. – 2001, nr 11/12, s. 27-30 
PBW w Kielcach – Czytelnia 

74. Bielan Olga, Kurnatowska Olga, Kurnatowska Anna J. : Wypalenie zawodowe wśród 
studiujących pielęgniarek. W: Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – T. 11, nr 3 (2011), s. 175-
182 
Wypalenie zawodowe to odpowiedź na stres, którego źródłem jest sytuacja w pracy. Zjawisko 
to dotyczy głównie reprezentantów zawodów, których istotą jest praca z ludźmi, m.in. 
lekarzy, pielęgniarek, ratowników i innych; w grupach tych bliska, zaangażowana interakcja z 
innymi stanowi istotę profesjonalnego działania i warunkuje powodzenie w zawodzie, sukces, 
a także rozwój. W badaniu wzięło udział 281 osób - studentów pielęgniarstwa w ramach 
studiów pomostowych niestacjonarnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w 
większości w wieku 40- 0 lat (55,2 proc.), zatrudnionych przeważnie w oddziałach szpitalnych 
(55,9 proc.), ponad 3/4 (76,5 proc.) badanych - na umowę o pracę. W pracy wykorzystano 
autorską ankietę strukturalizowanego wywiadu oraz Kwestionariusz MBI, opracowany przez 
Maslach i Jackson, w polskiej wersji Pasikowskiego (2004 r.). Uzyskane wyniki poddano 
analizie statystycznej. Przeprowadzona analiza wypalenia zawodowego potwierdziła, że 
wyczerpanie emocjonalne powiązane jest ze stażem pracy, liczbą dni zwolnienia oraz liczbą 
placówek, w których pielęgniarki były zatrudnione. Nie zaobserwowano natomiast, by 
istniała korelacja miedzy tymi zmiennymi a depersonalizacją i poczuciem braku osiągnięć. Nie 
wykazano również, aby nasilenie symptomów wypalenia zawodowego zależało od wieku 
badanych. Okazało się, że osoby zatrudnione w systemie zmianowym odczuwają znacznie 
silniejsze wyczerpanie emocjonalne aniżeli pielęgniarki pracujące w systemie dziennym. 
Zaobserwowano również, że pielęgniarki zatrudnione w szpitalach odczuwają znacznie 
silniejsze symptomy w obu obszarach wypalenia zawodowego aniżeli osoby pracujące w 
innych placówkach... 
Dostęp online: http://www.gazeta.psychiatria.com.pl/index.php/pobierz-
pdf?key=7aWK5kIGtfE1OUNBwz3EpNhpGa5ee0KaZgiREpXyJ 

75. Brożyniak Jadwiga, Siwińska Violetta, Iłżecka Joanna : Komu grozi zespół wypalenia. W: 
Magazyn Pielęgniarki i Położnej. – 2011, nr 3, s. 26-27 
Biblioteka UJK – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 

76. Cisowska Bożena : Czynniki ryzyka zawodowego - wpływ na pielęgniarki i pacjentów. W: 
Magazyn Pielęgniarki i Położnej. – 2013, nr 11, s.40, 42 
Biblioteka UJK – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 



77. Czynniki szkodliwe oraz obciążenie pracą pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu / Ewa 
Kuriata, Anna Felińczak, Jolanta Grzebieluch, Magdalena Szachniewicz. W: Pielęgniarstwo i  
Zdrowie Publiczne T. 1. – (2011), nr (3), s. 269-273 
Charakteryzowanie warunków, w jakich pracują pielęgniarki w polskich szpitalach jest 
niezmiernie ważne zarówno z punktu widzenia oceny poziomu bezpieczeństwa pacjentów, 
jak i samych pielęgniarek. Szeroka gama czynników szkodliwych: biologicznych, fizycznych, 
chemicznych oraz ergonomicznych i psychospołecznych nie tylko stanowi znaczące 
obciążenie w pracy, ale też w dużym stopniu ma wpływ na osłabienie jakości opieki 
pielęgniarskiej mierzonej między innymi liczbą zdarzeń niepożądanych. Z punktu widzenia 
funkcji zdrowia publicznego istotne jest także analizowanie niekorzystnego wpływu 
warunków pracy na zdrowie pielęgniarek. 
Kraków - Biblioteka Krakowskiej Akademii – Czytelnia – Sygn. KA MagCB CB-83 

78. Dębska Grażyna, Pasek Małgorzata, Wilczek-Rużyczka Ewa : Obciążenia psychiczne i 
wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w różnych specjalnościach zawodowych. W: 
Hygeia Public Heath. – T. 49 (2014), nr 1, s. 113-119 
Wprowadzenie. Uciążliwość pracy, która przekłada się na obciążenie, zależy w głównej 
mierze od warunków pracy, ale również od wymaganego wysiłku fizycznego, 
psychonerwowego, umysłowego oraz monotonii. Cel pracy. Ocena poziomu obciążenia 
psychicznego i wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w różnych 
specjalnościach. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 156 pielęgniarek, 
pracujących w różnych oddziałach: internistycznym, intensywnej terapii, chirurgii oraz w 
Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). Do realizacji celu pracy zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego, wykorzystując kwestionariusze: MBI oraz polską wersję Meistera. 
Wyniki. Największe obciążenie w pracy związane jest głównie z: presją czasu, wysoką 
odpowiedzialność, problemami, konfliktami i długotrwałym obciążeniem. Badane grupy 
różnią się istotnie pod względem przeciążenia (p=0,03), monotonii (p=0,02), ale nie pod 
względem nieswoistego czynnika (p=0,43). We wszystkich badanych grupach uzyskano drugi 
stopień obciążenia psychicznego w zakresie przeciążenia. Grupy nie różniły się w zakresie 
poziomu osobistych osiągnięć, wyczerpania emocjonalnego oraz depersonalizacji. Obciążenie 
psychiczne jest związane dodatnio z wyczerpaniem emocjonalnym i depersonalizacją. 
Poczucie osobistych osiągnięć istotnie ujemnie korelowało tylko z monotonią (p 0,05). Ponad 
to zaobserwowano dodatni związek między wykształceniem a poczuciem osobistych 
osiągnięć (p=0,045) oraz ujemny związek pomiędzy ilością dodatkowych kursów a poziom 
wyczerpania emocjonalnego (p=0,038). Natomiast poziom monotonii malał wraz ze ... 
Dostęp online: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2014/hyg-2014-1-113.pdf 

79. Dębska Grażyna, Cepuch Grażyna : Porównanie niektórych uwarunkowań zespołu wypalenia 
zawodowego u nauczycieli i pielęgniarek. W: Polska Medycyna Rodzinna. – T. 6 (2004), nr 1, 
supl. I, s. 97-102 
Zespół wypalenia zawodowego jest charakterystyczny dla zawodów związanych z 
pomaganiem. Do nich należy zawód pielęgniarki. Analiza uwarunkowań zespołu wypalenia 
zawodowego u pielęgniarek i nauczycieli pozwoliła zwrócić uwagę na komponenty, przyczyny 
wypalenia, koncentrując się na różnych zależnościach związanych ze specyfiką zawodową. 
Wśród tych uwarunkowań na uwagę zasługują: podstawowe stresory towarzyszące pracy 
pielęgniarki i nauczyciela, tj.: poczucie osiągnięć, niepewność, niespełnienie oczekiwań, 



wyczerpanie emocjonalne, znaczne obciążenie zmianami życiowymi, małe umiejętności 
obrony przed stresem. Badana grupa nauczycieli i pielęgniarek pod tym względem jest w 
znaczących aspektach jednorodna. Zarówno pielęgniarki, jak i nauczyciele nie doświadczają 
syndromu wypalenia zawodowego w pełnych wymiarach. Świadczy o tym stosunkowo 
wysoki poziom poczucia własnej wartości w pracy, średni poziom wyczerpania 
emocjonalnego oraz niski poziom depersonalizacji. W celu analizy uwarunkowań zespołu 
wypalenia zawodowego wykorzystano następujące metody badań: zestawienie danych 
socjodemograficznych (w opracowaniu własnym), Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 
MBI, Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW), Skala "Sposoby Radzenia 
Sobie" (SRS.T), Kwestionariusz Zmian Życiowych (KZŻ). Grupa badawcza to pielęgniarki (n=35) 
i nauczycielki (n=30) o przybliżonej średniej wieku, zamieszkujące wieś i małe miasteczko na 
południu małopolski. Praca ta nie wyczerpuje w całości zagadnienia, porusza niektóre 
aspekty. Może być inspiracją do dalszych badań, które będą służyć tym... 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

80. Dębska Grażyna, Cepuch Grażyna : Uwarunkowania zespołu wypalenia zawodowego u 
pielęgniarek. W: Polska Medycyna Rodzinna. – T. 6 (2004), nr 1, supl. I Międzynarodowe 
Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny - 
interdyscyplinarne aspekty opieki" s.93-96, bibliogr. 13 poz., sum. - 1 Międzynarodowe 
Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny - 
interdyscyplinarne aspekty opieki Szczecin 14-15.05. 2004 
Dla różnych zawodów można wyodrębnić różnorodne uwarunkowania zjawiska wypalenia 
zawodowego. Są one charakterystyczne dla danej grupy zawodowej, a nawet specjalności. 
Koncentrują się one wokół dwóch głównych przyczyn: czynników środowiskowych (tj. stres 
zawodowy) oraz cech podmiotu (mechanizmy zmagania się ze stresem). Głównym 
mediatorem tych mechanizmów jest poczucie własnej skuteczności zawodowej, a brak jej 
wywołuje mechanizmy obronne w postaci wypalenia zawodowego. Celem artykułu jest 
przedstawienie występujących u pielęgniarek (w grupie wysokiego ryzyka) niektórych 
uwarunkowań wypalenia zawodowego poprzez analizę literatury. W rzeczywistości żadne z 
nich nie można przeceniać ani bagatelizować. Warto je natomiast rozpoznać, aby poczucie 
winy, niekompetencji, braku zaangażowania u pielęgniarek i odbiorców ich usług 
zminimalizować. 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

81. Dębska Grażyna, Cepuch Grażyna : Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w 
zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. W: Problemy Pielęgniarstwa. – T. 16, nr (3) 
(2008), s. 273-279 
Wstęp. Zespół wypalenia zawodowego jest charakterystyczny dla profesji związanych z 
niesieniem pomocy innym, a do tych należy zawód pielęgniarki. Cel pracy. Analiza niektórych 
uwarunkowań zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w zakładach 
podstawowej opieki zdrowotnej, czyli: poczucie braku osiągnięć, wyczerpanie emocjonalne, 
depersonalizacja, sposoby radzenia sobie ze stresem, obciążenie zmianami życiowymi, kryzys 
w wartościowaniu. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 35 pielęgniarek 
pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej (średnia wieku x = 37,2 ń 6,3 roku); 



74,2 proc. badanych to mieszkanki wsi. W celu analizy uwarunkowań zespołu wypalenia 
zawodowego wykorzystano następujące narzędzia: Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 
MBI, Skalę "Sposoby Radzenia Sobie" (SRS.T), Kwestionariusz Zmian Życiowych (KZŻ), 
Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW). Wyniki i wnioski: 1. Badana 
grupa nie doświadcza wypalenia zawodowego, ponieważ występuje u niej stosunkowo 
wysoki poziom poczucia własnej wartości w pracy, średni poziom wyczerpania 
emocjonalnego oraz niski poziom depersonalizacji. 2. W sytuacji stresowej osoby badane 
najczęściej stosują konstruktywne strategie. 3. Osoby badane mają wsparcie społeczne w 
utwierdzaniu poczucia własnej wartości. 4. Dokształcanie jest istotnym sposobem 
podnoszącym poczucie wartości w badanej grupie. 5. Wysoki poziom wyczerpania 
emocjonalnego może mieć swoją przyczynę w obciążeniu zmianami życiowymi. 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23389/18615 

82. Dlaczego pielęgniarki wcześnie odchodzą z zawodu? / Piotr Radkiewicz, Maria Widerszal-
Bazyl, Janusz Pokorski, Joanna Pokorska, Halszka Ogińska, Ewa Pietsch. W: Bezpieczeństwo 
Pracy. – 2004, nr 7/8, s. 31-34  
Dostęp online: 
http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/12528/2013031211829&bezp_07_08_2004_s31_34
.pdf 

83. Dłużewska Małgorzata : Eksploracja uwarunkowań w powstawaniu procesu wypalenia 
zawodowego - analiza na podstawie badań własnych. W: Pielęgniarstwo Polskie. – 2012, nr 
(2), s. 63-72 
Wstęp. Uwarunkowania zachodzące w środowisku pracy pielęgniarek na tle dynamicznie 
zmieniającego się otoczenia, to wielopłaszczyznowy i wielowątkowy obszar badawczy. 
Niełatwo zatem w sposób kompleksowy zgłębić i opisać wszystkie aspekty, mechanizmy i 
dynamikę, w wyniku których powstaje, rozwija się i przynosi swoje konsekwencje proces 
wypalenia zawodowego. Dzięki takiemu podejściu zaplanowano i przeprowadzono badania, 
zgromadzono materiały empiryczne, pozwalające na zidentyfikowanie związków zależności, 
licznych struktur i prawidłowości występujących w obszarze uwarunkowań środowiska pracy 
pielęgniarek. Cel. Celem pracy była ocena czynników wpływających na powstanie zespołu 
wypalenia zawodowego u pielęgniarek. Materiał i metody badań. 1172 pielęgniarki 
uczestniczyły w badaniach. Respondenci wypełniali kwestionariusze wypalenia zawodowego - 
CBI oraz autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Analiza statystyczna wykazała, iż głównie 
czynniki emocjonalno-motywacyjne wpływają na kształtowanie się zespołu wypalenia 
zawodowego. 
Dostęp online: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2012/2/2_44_2012.pdf 

84. Dołęga Zofia, Borczykowska-Rzepka Maria, Kędra Edyta : Koszty psychologiczne personelu 
medycznego w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi. W: Pielęgniarstwo i 
Zdrowie Publiczne. – T. 4, nr (3) (2014), s. 257-272 
Wprowadzenie. Niniejsze doniesienie jest próbą analizy kosztów psychologicznych, 
ponoszonych przez personel medyczny w pracy z pacjentami z zaburzeniami 
psychiatrycznymi. Z uwagi na specyfikę i szczególny charakter tej pracy, wymagającej dużego 
zaangażowania, poświęcenia oraz odpowiedzialności, personel zatrudniony w placówkach 



psychiatrycznych jest narażony na częste doświadczanie sytuacji trudnych i zagrażających, z 
którymi radzenie sobie wymaga wiele wysiłku naruszającego zasoby jednostki. Sytuacja, w 
której podejmowane działania zaradcze nie niwelują problemów, lecz wzmagają koszty 
psychologiczne, wprowadzając jednostkę w stan dyskomfortu psychicznego, może prowadzić 
do zagrożenia naczelnej idei przyświecającej pracy zespołu terapeutycznego placówek 
psychiatrycznych, jaką jest wyposażenie chorego z zaburzeniami psychicznymi w 
umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalno-społeczne, umożliwiające ponowne 
przystosowanie się do życia w społeczeństwie. Można założyć, iż przeciążony lub - co gorsza - 
wypalony psychicznie personel nie jest w stanie sprostać nałożonym na niego zadaniom o 
charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym i zapewnić pacjentom optymalnego funkcjonowania 
psychospołecznego. Cel pracy. Ocena kosztów psychologicznych, charakterystycznych dla 
zawodów psychiatrycznych, a przede wszystkim określenie czynników 
(socjodemograficznych, sytuacyjnych i psychologicznych) wyznaczających rodzaj, natężenie i 
skutki kosztów psychologicznych pracy w zawodach psychiatrycznych. Do zawodów 
psychiatrycznych zalicza się: lekarzy, lekarzy psychiatrów, psychologów, pielęgniarki, 
pielęgniarzy, sanitariuszy, terapeutów zajęciowych oraz pracowników socjalnych. Praca w 
zawodzie psychiatrycznym jest natomiast rozumiana jako świadczenie usług opiekuńczych i 
terapeutycznych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Materiał i metody. W badaniach 
wzięło udział 109 przedstawicieli personelu medycznego obojga płci, pracujących w 
placówkach opieki psychiatrycznej, w tym: lekarzy sprawujących opiekę psychiatryczną 
(zwanych dalej... 
Kraków - Biblioteka Krakowskiej Akademii – Czytelnia – Sygn. KA MagCB CB-83 
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Polish nurses working in Great Britain and Ireland. W: Ergonomia. – Vol. 28, nr 4 (2006), s. 
343-350 
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86. Formański, Jacek: Zespół wypalenia zawodowego jako skutek dehumanizacji pracy 
pielęgniarek. W: Humanizacja Pracy. – 1997, nr 3, s. 39-43 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy 

87. Głowacka Maria Danuta, Nowakowska Iwona : Wypalenie zawodowe pielęgniarek - 
niebezpieczeństwa, koszty i sposoby zapobiegania. W: Pielęgniarstwo Polskie. – 2006, nr (2), 
s. 126-129 
Zespół wypalenia zawodowego obejmuje swym zasięgiem określone grupy zawodowe, 
charakteryzujące tzw. zawody społeczne. Placówki medyczne, grupy wsparcia oraz 
indywidualne osoby staneły przed wyzwaniem zmniejszenia ryzyka wystąpienia tego zjawiska 
wśród pielęgniarek. W literaturze, zdefiniowane wypalenie zawodowe pojawiło się w 1974 
roku i od tego czasu trwają badania i pojawiły się nowe elementy definiujące opisywany stan. 
Niesie on za sobą szereg niebezpieczeństw, wśród których wyróżniono te, związane ze sferą 
fizyczną, emocjonalną, rodzinno-społeczną i zawodową. Niewątpliwie zjawisko to związane 
jest z pewnymi kosztami (zarówno materialnymi, jak i niematerialnymi), które dotyczą 
pielęgniarki z objawami wypalenia, dotyczą także jej środowiska rodzinno-społecznego, a 
także placówki sektora zdrowotnego, w której jest zatrudniona. Dlatego właśnie znajomość 
różnych sposobów zapobiegania zespołowi jest istotna; od tych związanych z działaniami 



edukacyjnymi, poprzez dbałość o prawidłowe kontakty interpersonalne i zachowanie 
stosowanych proporcji w sferze zawodowej i osobistej, aż po właściwe podejścia strategiczne 
i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego. 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy  

88. Jachimowicz-Wołoszynek Dorota, Jakubowska Mirosława, Leźnicka Małgorzata : Analiza 
zachowań i przeżyć związanych z pracą na przykładzie pielęgniarek. W: Problemy Higieny i 
Epidemiologii. – T. 92, nr 4 (2011), s. 725-732 
Wprowadzenie. Wypalenie zawodowe jest jedną ze specyficznych reakcji organizmu na ciągły 
stres w pracy zawodowej. Zawód pielęgniarki należy do grupy profesji obciążonych wysokim 
ryzykiem wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego. Cel. Analiza nasilenia obszarów 
zachowań i przeżyć związanych z pracą badanego personelu pielęgniarskiego oraz wskazanie 
grupy pielęgniarek najbardziej zagrożonych wypaleniem zawodowym. Materiał i metoda. 
Grupę badaną stanowiło 106 pielęgniarek. Badaną grupę zróżnicowano ze względu na 
miejsce pracy. W pracy wykorzystano Kwestionariusz do badania indywidualnych wzorców 
zachowań i przeżyć związanych z pracą - AVEM. Wyniki. Badane pielęgniarki, w zakresie 
zaangażowania zawodowego, charakteryzują się niskim poczuciem subiektywnego znaczenia 
pracy, dążeniem do perfekcji oraz rezygnacją w sytuacji porażki, średnia 16,08 pkt. W 
zakresie emocjonalnego stosunku do pracy badane pielęgniarki mają poczucie, że w 
wykonywanym zawodzie nie można odnieść sukcesu. W badanej próbie dominują osoby 
zaliczone do grup ryzyka, tj. typ A nadmiernie obciążony i typu B cechujący się wypaleniem 
zawodowym. Wnioski. Wśród badanego personelu pielęgniarskiego dominują osoby 
zaliczone do grupy ryzyka A i B. Miejsce pracy istotnie wpływa na występowanie określonych 
typów zachowań. Pielęgniarek prezentujących wypalony typ zachowania (typ B) jest 
dwukrotnie więcej w oddziałach zachowawczych, niż w oddziałach innych. Grupa badanych 
pielęgniarek różni się w wartościach średnich ocen poszczególnych skal kwestionariusza w 
zakresie dwóch, spośród trzech sfer osobowości (zaangażowania zawodowego i 
emocjonalnego stosunku do pracy). 
Dostęp online: http://www.phie.pl/pdf/phe-2011/phe-2011-4-725.pdf 

89. Janczewska Ewelina, Sierdziński Janusz : Ocena porównawcza najczęściej stosowanych metod 
i technik statystycznych w pracach naukowych dotyczących syndromu wypalenia 
zawodowego wśród pracowników ochrony zdrowia. W: Hygeia Public Heath. – T. 49, nr (4) 
(2014), s. 759-764 
Wprowadzenie. Termin "wypalenie" (burnout) pojawił się po raz pierwszy w 1974 r. w 
literaturze psychologicznej. W kolejnych latach (80., 90.) opublikowano wyniki badań 
naukowych świadczące o specyficznym i nieprzypadkowym występowaniu wypalenia 
zawodowego wśród pracowników z branż tzw. "human service" - przede wszystkim z ochrony 
zdrowia. Do niedawna, zespół wypalenia był przedmiotem rozważań głównie w obszarze 
psychologii pracy. Obecnie jest tematem analiz na płaszczyźnie szeroko pojmowanego 
zdrowia publicznego. Cel pracy. Ocena porównawcza najczęściej stosowanych metod i 
technik statystycznych w pracach naukowych dotyczących syndromu wypalenia zawodowego 
wśród pracowników ochrony zdrowia. Materiał i metoda. W pracy dokonano przeglądu 80 
artykułów naukowych dotyczących wypalenia zawodowego wśród pracowników sektora 
ochrony zdrowia. Spośród blisko 500 artykułów anglojęzycznych i 250 artykułów polskich 
opublikowanych na ww. temat na przestrzeni lat 2006-2013 wylosowano (wykorzystując 



generator liczb losowych i metodę bez zwracania) 50 polskich i 25 zagranicznych publikacji z 
2 medycznych baz danych - PubMed i MEDLINE. W wylosowanych publikacjach 
przeanalizowano informacje o zastosowanych metodach doboru próby, liczebności prób, 
liczbie i rodzajach wykonanych testów. Wyniki. Autorzy prac wykonywali średnio 1,02 test 
parametryczny oraz 1,74 testy nieparametryczne, maksymalna liczba przeprowadzonych 
testów parametrycznych wynosiła 4, a nieparametrycznych 5. Analizując artykuły tylko z 
polskich czasopism liczba obserwacji wynosiła od 60 do 16875 (mean=590 SD=2364, 
median=142)... 
Dostęp online: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2014/hyg-2014-4-759.pdf 

90. Kędra Edyta, Nowocień Małgorzata : Czynniki stresogenne a ryzyko wypalenia zawodowego 
w pracy pielęgniarek. W: Pielęgniarstwo Polskie. – 2015, nr (3), s. 293-306 
Wstęp. Zawód pielęgniarki jest jednym z zawodów utożsamianych z szeroko pojętą opieką 
zdrowotną. Wiążą się z nim specyficzne obciążenia typowe dla tego zawodu oraz stosunkowo 
niski prestiż pracy, a co za nim idzie - nieadekwatne wynagrodzenie. Obciążenia te niosą ze 
sobą duży potencjał negatywnych oddziaływań na psychiczną i fizyczną sferę funkcjonowania 
personelu pielęgniarskiego, a przy braku umiejętności przeciwdziałania im prowadzą do 
powstania i ujawnienia się wypalenia. Cel. Na podstawie wieloletniej obserwacji środowiska 
pielęgniarskiego, zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań wykonywanego zawodu, 
przeglądu literatury z zakresu stresu i wypalenia zawodowego podjęto próbę zdiagnozowania 
czynników stresogennych oraz natężenia stresu i wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek 
pracujących w różnych podmiotach działalności leczniczej. Materiał i metody. Badaniami 
objęto grupę 200 pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w różnych podmiotach działalności 
leczniczej na terenie województwa lubuskiego. Do badań wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego, opartą na technice ankietowej z wykorzystaniem autorskiego 
kwestionariusza ankiety... 
Dostęp online: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2015/3/293_3_57_2015.pdf 

91. Kędra Edyta, Sanak Krystyna : Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek. W: 
Pielęgniarstwo i  Zdrowie Publiczne. – T. 3, nr (2) (2013), s. 119-132 
Wprowadzenie. Wyniki współczesnych badań pokazują, że zjawisko wypalenia zawodowego 
dotyczy różnych grup zawodowych i specjalności. Wspólnym wyróżnikiem tych zawodów jest 
ich psychospołeczny charakter, który oznacza wymóg stałej koncentracji na problemach 
innych osób. Pracownicy służby zdrowia, w szczególności lekarze i personel pielęgniarski, 
należą do tych grup zawodowych, które od chwili rozpoczęcia badań nad problematyką 
wypalenia zawodowego znalazły się w centrum uwagi badaczy. Cel pracy. Na podstawie 
wieloletniej obserwacji środowiska pielęgniarskiego, zewnętrznych i wewnętrznych 
uwarunkowań wykonywanego zawodu, przeglądu literatury z zakresu stresu i wypalenia 
zawodowego podjęto próbę rozpoznania faktycznego stanu natężenia stresu i wypalenia 
zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w różnych podmiotach działalności leczniczej. 
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 357 pielęgniarek pracujących w różnych 
podmiotach działalności leczniczej na terenie województwa dolnośląskiego. Do badań 
wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego opartą na technice ankietowej z 
wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki. Jak wykazały badania, ponad 
połowa ankietowanych pielęgniarek pracujących w samodzielnym publicznym zakładzie 
opieki zdrowotnej ma poczucie wypalenia zawodowego, a zdecydowana większość z nich, z 



różnym nasileniem i częstotliwością, powraca w swoich rozważaniach do tematu zmiany 
pracy. Wnioski. Za jedną z głównych przyczyn powodujących rozwój zespołu wypalenia 
zawodowego jest uznawane poczucie braku satysfakcji z wykonywanej pracy... 
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92. Kosińska Maria, Kułagowska Ewa : Obiektywny pomiar ciężkości pracy a subiektywna ocena 
zmęczenia pracą zawodową pielęgniarek. W: Zdrowie Publiczne. – T. 112 (2002), supl. 1: 
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku, s. 106-108 
Ocena ciężkości pracy oraz subiektywne odczuwanie zmęczenia ma znaczenie w określaniu 
rodzaju i długości trwania odpoczynku po wytężonej pracy. Zmęczenie jest różnie 
definiowane, różne są jego przyczyny. Ma postać fizjologiczną, ale też może być symptomem 
chorobowym. Szwed Gunnar Borg opracował metodę oceny zmęczenia w oparciu o ocenę 
subiektywnych odczuć związanych z wykonywaną pracą. Pomiar wg jego metody 
przeprowadza się przy zastosowaniu 13-punktowej skali, na której liczba punktów określająca 
ciężkość pracy pomnożona przez 10 u zdrowych młodych ludzi odpowiada z dużą 
dokładnością częstości skurczów serca podczas tej pracy. Celem badań było porównanie 
subiektywnej oceny zmęczenia pielęgniarek pracą zawodową z obiektywnymi pomiarami 
ciężkości ich pracy metodą chronometrażowo-tabelaryczną. Wyniki badań wskazują na 
możliwość wykorzystania metody subjektywnej oceny zmęczenia dla celów praktycznych jako 
łatwe i szybkie narzędzie oceny ciężkości pracy dla organizatorów i służb BHP. 
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93. Kowalska, Ewa : Wypalenie zawodowe pielęgniarek : (próba poszukiwania przyczyn - wyniki 
badań). W: Problemy Profesjologii. – 2007, nr 1, s. 135-143 
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94. Kurowska Krystyna, Kotusiak Izabela : Poczucie koherencji (SOC) a wypalenie zawodowe 
wśród pielęgniarek pracujących w jednostkach penitencjarnych. W: Przegląd Więziennictwa 
Polskiego. – Nr 69 (2010), s. 87-101 
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95. Kurowska Krystyna, Zuza-Witkowska Anna : Empatia a wypalenie zawodowe u pielęgniarek 
onkologicznych. W: Nowiny Lekarskie. – T. 80 (2011), nr (4), s. 277-282 
Wstęp. Okazywanie współczucia, zrozumienia, ciągłe bycie z pacjentem, niejednokrotnie 
cierpiącym, pozbawionym nadziei, często prowadzi do zjawiska nazywanego wypaleniem 
zawodowym. Celem pracy było określenie wpływu poziomu empatii na stopień wypalenia 
zawodowego u pielęgniarek onkologicznych. Materiał i metody. Badaniem została objęta 
grupa 109 pielęgniarek pracujących w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Poziom empatii 
zbadano za pomocą Indeksu Reaktywności Interpersonalnej H.M. Davisa, a stopień wypalenia 
zawodowego w oparciu o kwestionariusz MBI Ch. Maslach. Wyniki. Pielęgniarki onkologiczne 
nieznacznie różnią się poziomem empatii oraz stopniem wypalenia zawodowego. Empatia na 
wypalenie zawodowe wpływa we wszystkich jego komponentach, zarówno na wyczerpanie 
emocjonalne, depersonalizację, jak i na poczucie braku osobistych dokonań. Wnioski. 
Prowadzenie dalszych badań w tej kwestii pozwoli na lepsze zrozumienie zjawiska empatii 
oraz zespołu wypalenia zawodowego, co powinno doprowadzić do udoskonalenia metod 



rozwoju empatii, a także sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu wśród 
pielęgniarek onkologicznych, jak również osób niosących pomoc innym ludziom. 
Dostęp online: 
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97. Leszczyńska Kinga, Tylka Jan, Kowalska Monika : Poziom kontroli emocjonalnej i wsparcie 
społeczne a wypalenie się zawodowe pielęgniarek. W: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła 
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98. Lewandowska Anna, Litwin Beata : Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy 
pielęgniarki. W: Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej (Szczecin). – T. 55 (2009), nr (3), s. 
86-89 
Wstęp: Działalność zawodowa człowieka może być źródłem satysfakcji i samorealizacji, ale 
również frustracji i niezadowolenia. W zawodach polegających na pracy z ludźmi 
(pielęgniarka, lekarz, nauczyciel), konsekwencją długotrwałego stresu i nieskutecznego 
radzenia sobie z przeciążeniami zawodowymi jest zespół wypalenia zawodowego. Niesie on 
ze sobą szereg niebezpieczeństw, wśród których wyróżniono te, związane ze sferą fizyczną, 
psychiczną, emocjonalną, rodzinną i zawodową. Celem pracy była ocena częstości 
występowania zespołu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek oraz analiza stanu wiedzy 
na temat sposobów ochrony przed wypaleniem. Materiał i metody: Badaniami objęto 100 
pielęgniarek pracujących w województwie podkarpackim. Materiał badawczy stanowiły dane 
pozyskane drogą ankietowania. Wyniki: Ponad połowa ogółu badanych (56 proc.) 
deklarowała, że decyzję o wykonywaniu zawodu pielęgniarki podjęła z chęci pomagania 
innym, a 15 proc. ankietowanych wybrało zawód ze względu na jego prestiż. Brak szacunku 
do pielęgniarek to czynnik najbardziej stresujący w pracy zawodowej według 80 proc. 
badanych. Na drugim miejscu wymieniane są pretensje pacjentów i ich rodzin (71 proc.), 
natomiast pacjenci pod wpływem alkoholu działają stresogennie na 44 proc. ankietowanych. 
Szybkie tempo pracy, pośpiech wymienia 27 proc. respondentów. 39 proc. badanych oceniło 
się jako wypalone zawodowo, a 35 proc. czuło się zagrożonych tym zjawiskiem. 
Dostęp online: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0007/28825/AMS_55-03_15.pdf 

99. Lochmajer, Małgorzata Agata : Poziom empatii i wykształcenia jako czynniki modelujące 
syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek onkologicznych. W: Medycyna Paliatywna : 
kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. – T. 7, [nr] 4 (2015), s. 268-275 
Dostęp online po zalogowaniu: http://www.termedia.pl/Zaloguj_sie?l=1&r=%2FPoziom-
empatii-i-wyksztalcenia-jako-czynniki-moderujace-syndrom-wypalenia-zawodowego-u-
pielegniarek-onkologicznych%2C59%2C27127%2C1%2C0.html 
Łódź – Biblioteka Uniwersytecka 

100. Łącała, Zofia : Organizational commitment and burnout profiles among Polish nurses. 
W: Ergonomia. – Vol. 31, nr 1/2 (2009), s. 9-18 
Biblioteka UJK – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 



101. Łojek Emilia, Bereda Joanna, Sęk Helena : Zespół wypalenia zawodowego u 
pielęgniarek pracujących z osobami zakażonymi wirusem HIV. W: Problemy HIV i AIDS. – T. 7, 
nr 1-2 (2001), s. 35-38 
Celem pracy było zbadanie poziomu wypalenia zawodowego u pielęgniarek opiekujących się 
nosicielami wirusa HIV (n=29), pracujących na oddziale onkologicznym (n=24) oraz u 
położnych (n=19). Do badań wykorzystano Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (MBI), 
Skalę Odczuć Zawodowych oraz Kwestionariusz Stylów Radzenia Sobie ze Stresem. Wyniki 
badania wykazały, iż grupą najbardziej narażoną na występowanie zespołu wypalenia 
zawodowego były pielęgniarki onkologiczne, natomiast najmniej - położne, które zgodnie z 
literaturą przedmiotu określane są jako grupa o niskich wskaźnikach wypalenia zawodowego. 
Pielęgniarki pracujące z nosicielami HIV również należy zaliczyć do grup wysokiego 
wystąpienia omawianego zespołu. Rezultaty pomiaru MBI w tej grupie okazały sie istotnie 
statystycznie wyższe niż u położnych. Poziom wypalenia zawodowego u badanych 
pielęgniarek rósł wraz z obniżaniem się poczucia kompetencji zawodowych. Był także 
związany ze stosowaniem stylu radzenia sobie ze stresem koncentrowanym na emocjach. 
Zadaniowy sposób radzenia sobie ze stresem zmniejszał ryzyko pojawienia się tego zespołu. 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

102. Marcysiak Miłosz, Dąbrowska Olga, Marcysiak Małgorzata : Wypalenie zawodowe a 
radzenie sobie ze stresem pielęgniarek. W: Problemy Pielęgniarstwa. – T. 22, nr (3) (2014), s. 
312-318 
Wstęp. Wypalenie zawodowe to częste zjawisko występujące w grupie pielęgniarek, 
związane z chronicznym przeżywaniem stresu. Osoby wypalone cechują się wyczerpaniem 
emocjonalnym, depersonalizacją i deficytami w osobistym zaangażowaniu. Radzenie sobie ze 
stresem może przeciwdziałać rozwojowi wypalenia zawodowego. Cel. Celem badań było 
określenie poziomu wypalenia zawodowego pielęgniarek i określenie związku pomiędzy 
poziomem wypalenia zawodowego a stylem radzenia sobie ze stresem. Materiał i metody. 
Badania przeprowadzono wśród 94 pielęgniarek i 6 pielęgniarzy. Średnia wieku badanych 
pielęgniarek wynosiła 42,7 lat (SD = 5,89), staż pracy w zawodzie 20,5 lat (SD = 7,89), staż w 
obecnym miejscu pracy - 15,0 lat (SD = 7,98). Zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego. Narzędzia badawcze stanowiły: Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego 
(MBI) oraz Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS). Wyniki. Średnia 
wyników w skali wyczerpania emocjonalnego wyniosła 23,8 (SD = 7,11), depersonalizacji 
10,56 (SD = 3,86), a osobistego zaangażowania - 27,26 (SD = 5,46). Osoby preferujące 
radzenie sobie skoncentrowane na problemie, wykazywały dużą odporność na wypalenie 
zawodowe. Wyniki ujemnie korelują z wyczerpaniem emocjonalnym, dodatnio z osobistym 
zaangażowaniem (p 0,05). Wyniki w skali radzenia sobie skoncentrowanego na emocjach 
dodatnio korelują z wyczerpaniem emocjonalnym oraz depersonalizacją (p 0,05). Wyniki w 
skali radzenia sobie skoncentrowanego na unikaniu dodatnio korelują z osobistym 
zaangażowaniem... 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/37462/27846 

103. Markiewicz Renata, Markiewicz Agnieszka : Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek 
i pielęgniarzy = Occupational burnout syndrome in nurses and male nurses. W: 



Neuropsychiatria : przegląd kliniczny. – Vol. 8[7], nr 4 (2015), s. 181-188    
Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

104. Majchrowska Gabriela, Tomkiewicz Kamil : Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie 
pielęgniarki - wyniki badań pielęgniarek z SOR ZZZ Cieszyn. W: Pielęgniarstwo Polskie. – 2015, 
nr (3), s. 267-272 
Wstęp i cel. We wprowadzeniu przedstawiono różne definicje 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 zawodową pielęgniarek. 
Materiał i metody. Badania na temat stresu i wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek z 
SOR ZZOZ Cieszyn zostały przeprowadzone od czerwca do września 2014 roku. Badaniem 
objęto pielęgniarki pracujące na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Cieszynie (skrót: SOR ZZOZ Cieszyn). W grupie badawczej znalazły się wszystkie 
pielęgniarki (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 pielęgniarek jest zmienną niezależną. Z 
przeprowadzonych badań wynika, iż najczęstszym źródłem stresu dla pielęgniarek jest 
nadmierna liczba pacjentów. Pielęgniarkom w odreagowaniu stresu pomagają rozmowa i 
wsparcie ze strony przełożonych. Respondentki nie odczuwają wypalenia zawodowego. 
Dostęp online: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2015/3/267_3_57_2015.pdf 

105. Markiewicz Renata, Markiewicz Agnieszka : Ocena wypalenia zawodowego 
pielęgniarek i pielęgniarzy w dwóch ośrodkach stacjonarnego leczenia psychiatrycznego = 
Evaluation of the occupational burnout syndrome in nurses and male nurses in two inpatient 
psychiatric centres. W: Neuropsychiatria : przegląd kliniczny. – Vol. 8[7], nr 4 (2015), s. 18 
Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

106. Markiwicz Renata, Łoza Bartosz : Profil pielęgniarek psychiatrycznych zagrożonych 
zespołem wypalenia zawodowego. Badanie oryginalne. W: Neuropsychiatria : przegląd 
kliniczny. – Vol. 5 (2013), nr (3), s. 175-184 
Personel zatrudniony w placówkach psychiatrycznych, w tym liczna grupa pielęgniarek, 
narażony jest na działanie różnorodnych stresorów w związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych. Przeciążenie pracą, odpowiedzialność za życie pacjenta, doświadczanie 
negatywnych emocji związanych z wykonywaniem pracy, brak satysfakcji związanej z 
wynagrodzeniem oraz negatywne relacje w zespole to czynniki mogące mieć wpływ na 
rozwój zespołu wypalenia. W niniejszej pracy dokonano analizy tych czynników 
predykcyjnych. W badaniach uwzględniono czynniki socjodemograficzne oraz 
pięciostopniową skalę wypalenia zawodowego. Praca miała na celu stworzenie profilu 
pielęgniarek zagrożonych zespołem wypalenia zawodowego. 
Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

107. Michałek Ewa, Kosińska Maria : Stresopochodne zaburzenia emocjonalne 
występujące u pielęgniarek. W: Annales Academiae Medicae Silesiensis. – T. 48/49 (2001), s. 
97-106 
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 



108. Modzelewska, Teresa : Zespół wypalenia zawodowego w opinii pielęgniarek. W: 
Pielęgniarka i  Położna. – R. 44 (2002), nr 44 (11), s. 4-6 
Biblioteka UJK – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 

109. Modzelewska Teresa, Kulik Teresa Bernadetta : Zachowania prozdrowotne 
pielęgniarek a zespół wypalenia zawodowego. W: Pielęgniarka i  Położna. – R. 44 (2002), nr 
(10), s. 8-10, 12 
Biblioteka UJK – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 

110. Mojs Ewa, Głowacka Danuta : Wypalenie zawodowe u polskich pielęgniarek. W: 
Nowiny Lekarskie. – T. 74 (2005), nr (2), s. 238-243 
Wypalenie jest określone jako psychologiczny zespół wyczerpania, pojawiający się jako 
konsekwencja stale utrzymującego się obciążenia emocjonalnego, którego źródłem jest 
wykonywana praca. W badaniach czynników ryzyka wypalenia zawodowego u pielęgniarek 
wyróżniono: przyczyny organizacyjne, przyczyny sytuacyjne, przyczyny osobowe. Do 
czynników zapobiegających i przeciwdziałających syndromowi wypalenia są zaliczane 
działania edukacyjne w kierunku poznania przez pielęgniarki zespołu wypalenia zawodowego, 
osobowościowa selekcja do zawodów lub na stanowiska szczególnie zagrożone powstaniem 
tego zespołu, opieka psychologiczna, procedury debriefingu, oddziaływania psychologiczne 
na osobę, których celem jest kształtowanie umiejętności właściwego radzenia sobie ze 
stresem. Wypaleniu mogą przeciwdziałać także poczucie kompetencji zaradczej i 
mechanizmy kontroli wspartej na pozytywnych doświadczeniach. Kolejnym czynnikiem, który 
może przeciwdziałać zespołowi wypalenia mogą być jasno sprecyzowane zadania w pracy, co 
pomoże we właściwej ocenie jakości wykonywanej pracy; zdefiniowanie obowiązków 
pozwala na uniknięcie sytuacji przeciążenia obowiązkami. Artykuł przedstawia przykładowy 
opis stanowiska pracy oraz profil wymagań zawodowych, szczególnie istotne w odniesieniu 
do edukacji kadr medycznych. 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

111. Mróz, Barbara, Turkiewicz Agnieszka, Mordarski Sylwester : Wypalenie zawodowe 
wśród personelu intensywnej opieki medycznej. W: Polskie Forum Psychologiczne. – T. 15, nr 
2 (2010), s. 212-22 
Dostęp online: 
http://www.pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/13/wypalenie_zawodowe_wsrod_perso
nelu_intensywnej_opieki_medycznej/article.pdf 

112. Nowak-Starz Grażyna, Kozak Barbara, Zdziebło Kazimiera : Wpływ stresu związanego 
z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek 
pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych. W: Studia Medyczne. – T. 29, nr 1 
(2013), s. 15-21 
Zawiera m.in.: Celem pracy jest ocena wpływu stresu związanego z pracą zawodową 
pielęgniarek na występowanie zespołu wypalenia zawodowego. Związek wypalenia 
zawodowego z opinią badanych w zależności od charakteru pracy. Związek wypalenia 
zawodowego z opinią badanych w zależności od odczuwanego uczucia zmęczenia. Związek 
wypalenia zawodowego z opinią badanych pielęgniarek do zmiany wykonywanego przez nie 



zawodu. 
Dostęp online: http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/doc/SM_19-net.pdf  

113. Olejniczak, Dominik : Czas na odpoczynek. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej. – 
2014, nr 6, s. 4-6 
PBW w Kielcach – Czytelnia 
Poziom wypalenia zawodowego wśród przedstawicieli zawodów medycznych = The level of 
burnout among representatives of medical professions / Karolina Pasternak, Weronika 
Gallert-Kopyto, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa. W: Fizjoterapia Polska : organ 
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. – Vol. 16, nr 2 (2016), s. 84-90 
Cel Pracy. Wypalenie zawodowe (WZ) jest zjawiskiem dotyczącym wielu zawodów, których 
podstawą są nie tylko zaburzone relacje człowiek-praca, bliskie relacje interpersonalne, ale 
przede wszystkim specyficzne podejście do drugiego człowieka, wymagające cierpliwości, 
empatii i zaangażowania. Pomimo wielu opracowań naukowych brak jest jednoznacznego 
rozwiązania problemu W Z w zawodach medycznych, który jest problemem niedocenianym, 
a niezwykle ważnym, przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta. Niniejsze opracowanie 
miało na celu określenie częstości występowania oraz rozpoznania poziomu wypalenia 
zawodowego wśród przedstawicieli zawodów medycznych: lekarzy, fizjoterapeutów, 
pielęgniarek oraz położnych. Materiał i metody. Wśród 209 przedstawicieli zawodów 
medycznych została przeprowadzona ocena poziomu depersonalizacji, wyczerpania 
emocjonalnego i poczucia własnych osiągnięć, za pomocą oryginalnego Kwestionariusza 
Wypalenia Zawodowego MBI (Masłach Burnout Inventory). Wyniki. Uzyskane wyniki 
wykazały, że największy odsetek wypalonych zawodowo pracowników zanotowano wśród 
lekarzy i pielęgniarek. Dodatkowo ustalono, że nasilenie przypadków WZ wśród personelu 
medycznego zależy od specyfiki oddziału klinicznego, wieku badanych oraz lat 
przepracowanych w zawodzie. Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań nie pozwalają na 
jednoznaczne wnioski , są jednak na tyle zachęcające aby były kontynuowane w znacznie 
szerszej populacji przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych. 
Biblioteka UJK – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 

114. Nowakowska Iwona, Rasińska Renata : Związek wybranych czynników 
socjodemograficznych z wypaleniem zawodowym wśród pielęgniarek. W: Pielęgniarstwo 
Polskie. – 2014, nr (1), s. 26-33 
Cel. Celem podjętych badań jest określenie i analiza związku wybranych zmiennych 
socjodemograficznych na proces wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek. Materiał i 
metody. Badaniu ankietowemu poddano 405 aktywnych zawodowo pielęgniarek 
zatrudnionych na oddziałach szpitalnych. Celem pozyskania materiału empirycznego 
wykorzystano Copenhagen Burnout Inventory oraz pytania własnej konstrukcji, 
umożliwiające zebranie informacji socjodemograficznych na temat osób objętych badaniem. 
Wyniki i wnioski. Istnieje częściowy wpływ czynników socjodemograficznych na pojawienie 
się syndromu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek. Stwierdzono, że pielęgniarki 
posiadające krótszy staż pracy ogółem częściej doświadczają wypalenia osobistego. 
Wypalenie związane z pracą koreluje z długością stażu pracy na obecnie zajmowanym 
stanowisku, co oznacza, że im jest on dłuższy, tym częściej obserwowane są symptomy 
wypalenia. Istnieją potwierdzone zależności pomiędzy pracą na oddziale zachowawczym oraz 
rodzajem oddziału a wypaleniem związanym z pracą. Zaobserwowano także związek między 



rodzajem oddziału oraz województwem a wypaleniem w kontaktach z pacjentami. 
Dostęp online: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2014/1/26_1_51_2014.pdf 

115. Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do 
oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki / Grażyna Dębska, Ewa Wilczek-
Rużyczka, Zofia Foryś Małgorzata Pasek. W: Medycyna Pracy. – T. 64 (2013), nr (3), s. 349-358 
Wprowadzenie: Celem pracy była ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji 
kwestionariusza Meistera do subiektywnej oceny obciążenia psychicznego związanego z 
wykonywaną pracą. Materiał i metody: Proces adaptacji przeprowadzono w grupie 211 
pielęgniarek (średnia wieku: 43,1+/-7,26). W procesie zastosowano ocenę: stabilności (test-
retest), rzetelności oraz trafności czynnikowej. Do oceny trafności teoretycznej wykorzystano 
narzędzie MBI (Maslach Burnout Inventory - kwestionariusz do oceny wypalenia 
zawodowego). Wyniki: Analiza trafności czynnikowej badanego narzędzia wskazywała na 
bardzo dobre dopasowanie danych wyjściowych do modelu czynnikowego (0,83 - miara 
Kaisera-Mayera-Olkina). Wyodrębnione czynniki: przeciążenie, monotonia, niespecyficzne 
obciążenie wyjaśniają odpowiednio 57 proc., 41 proc. i 66 proc. wariancji. Wykazano wysoką 
rzetelność narzędzia, współczynnik . Cronbacha dla wyniku ogólnego wynosił 0,83, wysoki był 
współczynnik korelacji pytań z wynikiem podskal. W pomiarach powtórzonych uzyskano 
podobne wyniki, co świadczy o stabilności narzędzia. Analiza trafności teoretycznej wykazała, 
że przeciążenie, monotonia, niespecyficzne obciążenie było związane pozytywnie z 
wyczerpaniem emocjonalnym i depersonalizacją. Korelacja między zmiennymi była 
umiarkowana (rHO = 0,39-0,58; p 0,001). Wynik ogólny korelował dodatnio silnie z 
wyczerpaniem emocjonalnym (rHO = 0,6, p 0,001), ujemnie z poczuciem osiągnięć osobistych 
oraz dodatnio i umiarkowanie z depersonalizacją (rHO = -014; p 0,05, rHO = 0,48; p 0,001). 
Wniosek: Polska wersja kwestionariusza ... 
Dostęp online: http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-451-
2791?filename=Ocena%20w%C5%82asno%C5%9Bci.pdf 

116. Ogińska Janina, Żuralska Regina : Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek 
pracujących na oddziałach neurologicznych. W: Problemy Pielęgniarstwa. – T. 18 (2010), nr 
(4), s. 435-442 
Wypalenie zawodowe dotyczy osób narażonych na długotrwały stres, przepracowanie, 
mających podczas swojej codziennej pracy bezpośredni kontakt z ludźmi przy jednoczesnym 
braku czasu na odpoczynek i nieradzeniu sobie z pojawiającymi się obciążeniami oraz braku 
satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było 
ukazanie zjawiska wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach 
neurologicznych. Materiały i metody. Badania przeprowadzono na przełomie 2008-2009 roku 
wśród 112 pielęgniarek oddziałów neurologicznych na terenie Gdańska i Elbląga. W 
badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem opracowanego 
przez autorki kwestionariusza ankiety. Wyniki. Uzyskane wyniki badań potwierdziły 
występowanie w badanej grupie objawów i zachowań typowych dla zespołu wypalenia 
zawodowego. Ujawniły one, że 19,6 proc. respondentek prezentuje objawy i zachowania o 
dużej intensywności, co może wskazywać na wysoki poziom wypalenia. Głównymi czynnikami 
sprzyjającymi tej sytuacji są przewlekłe oraz nadmierne obciążenia (obcowanie z cierpieniem, 
bezradność, zagrożenie bezpieczeństwa osobistego) i przeciążenia obowiązkami. Czynnikami, 
które najbardziej obniżają wydajność pracy, są nadmiar wypełnianej dokumentacji, brak 



sprzętu, niskie płace, zła organizacja pracy i dyżury nocne. Wnioski. W badaniach wykazano 
duże zapotrzebowanie respondentek na profilaktykę wypalenia zawodowego. 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23234/18460 

117. Olkiewicz Joanna, Andruszkiewicz Anna : Związek między typami zachowań i przeżyć 
w pracy a zmiennymi społeczno-demograficznymi w grupie pielęgniarek neurologicznych. W: 
Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. – T. 1 (2012), nr (2), s. 70-75 
Wprowadzenie. Praca zawodowa w życiu człowieka ma istotne znaczenie. Jest jedną z 
najważniejszych aktywności w życiu dorosłego człowieka. Może ona oddziaływać pozytywnie, 
ale może też być źródłem frustracji i dyskomfortu psychicznego. Pielęgnowanie jako zawód 
usług społecznych jest narażony na działanie różnych czynników stresogennych związanych z 
ochroną i ratowaniem życia. Jednym z najgroźniejszych skutków stresu w pracy jest Zespół 
Wypalenia Zawodowego, prowadzący do przedmiotowego traktowania podopiecznych a 
nawet porzucenia zawodu. Cel. Głównym celem podjętych badań była ocena związku między 
typami zachowań i przeżyć w pracy a zmiennymi społeczno-demograficznymi. Materiał i 
metody. Badaniami objęto 50 pielęgniarek zatrudnionych w Bydgoszczy, które różniły się 
między sobą wiekiem, stażem pracy, wykształceniem oraz systemem pracy. Badania 
przeprowadzono za pomocą kwestionariusza AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens-und 
Erlebensmuster) służącego do badania typów zachowań związanych z pracą. Wyniki. Analiza 
nasilenia oddzielnych wymiarów oraz ich układ wykazała istnienie czterech typów zachowań i 
przeżyć związanych z pracą. Wyniki uzyskane w badaniu pokazały, że pielęgniarki najczęściej 
funkcjonują w sposób wypalony i oszczędny a najrzadziej w sposób zdrowy. Stwierdzono 
również związek pomiędzy zmiennymi społeczno-demograficznymi a typami zachowań i 
przeżyć oraz zdrowiem w badanej grupie pielęgniarek. Uzyskane wyniki przedstawiają nie 
tylko zależności teoretyczne, ale wskazują na obszar zastosowania ich w praktycznej 
działalności, przede wszystkim w procesie kształcenia... 
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

118. Owczarek Krzysztof, Olczyk Kamila, Wójtowicz Stanisław : Badanie zjawiska wypalenia 
zawodowego u pielęgniarek pracujących w wybranych oddziałach szpitalnych. W: Medycyna 
Dydaktyka Wychowania. – 2009, nr 41 (1), s. 28-38 
Osoby wykonujące zawody nastawione na pomaganie drugiemu człowiekowi są wyjatkowo 
narażone na występowanie stresu zawodowego oraz syndromu wypalenia zawodowego. Od 
początku badań nad wypaleniem pielęgniarki były obiektem szczególnych zainteresowań. Na 
podstawie dokonań empirycznych na tej grupie zawodowej udało się ustalić wiele 
prawidłowości odnoszących się do natury i przebiegu tego zjawiska. Celem niniejszej pracy 
jest określenie związku między występowaniem stresu zawodowego a pojawianiem się 
zjawiska wypalenia zawodowego na podstawie badania przeprowadzonego na trzech 
grupach pielegniarek. Badaniem objęto 61 pielęgniarek ze stażem pracy od 1-29 lat, 
pracujących w trzech oddziałach szpitalnych: Oddziale Wewnętrznym, Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym oraz Oddziale Pooperacyjnym. Metoda badawcza polegała na przeprowadzeniu 
anonimowej ankiety własnej konstrukcji, składającej się z 36 pytań. Ankieta oceniała 4 
czynniki: Stosunek do pracy; Kontakt z pacjentem; Postawę wobec stresu; Obciążenie pracą. 
W trzech badanych grupach najwyższe wskaźniki określające poziom wypalenia zawodowego 
uzyskały pielęgniarki Oddziału Wewnętrznego, natomiast najniższe - Oddziału 



Pooperacyjnego. Pielęgniarki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego uzyskały wartości 
pośrednie. Spośród czterech badanych czynników wypalenia zawodowego dwa w sposób 
istotny statystycznie różnicowały badane grupy. Analiza wyników wykazała, że pielęgniarki 
(zwłaszcza pielęgniarki internistyczne) są grupą zawodową szczególnie narażoną na 
występowanie zjawiska wypalenia zawodowego. ... 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

119. Owczarek Krzysztof, Olczyk Kamila : Zjawisko wypalenia zawodowego u pielęgniarek. 
W: Medycyna Dydaktyka Wychowanie. – T. 40, nr 11 (2008), s. 28-37 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

120. Pawełczak Eliza, Gaszyński Tomasz : Sytuacje stresogenne w zawodzie lekarza 
anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej. W: Anestezjologia i Ratownictwo. – T. 7 
(2013), nr (1), s. 19-26 
Wstęp. W artykule przedstawiono problem występowania stresu w pracy pielęgniarek i 
lekarzy anestezjologicznych. Stres został ujęty w kontekście biologicznym i psychologicznym. 
Nakreślone zostały sytuacje stresogenne występujące w pracy personelu 
anestezjologicznego. Materiał i metody. Badaniem objęto 87 osób. Narzędziem badawczym 
był kwestionariusz ankiety. Wyniki. Negatywne emocje wyzwalające się w pracy pielęgniarek 
i lekarzy anestezjologicznych doprowadzają do powstawania zjawiska stresu. Natomiast 
wyzwalające się długotrwale stresory zawodowe doprowadzają do zespołu wypalenia 
zawodowego a co za tym idzie, przemęczenia, nadmiernego obciążenia fizycznego oraz 
psychicznego i w konsekwencji do pojawienia się chorób. Wnioski. Nieodzowną częścią pracy 
zespołu anestezjologicznego jest stres, którego źródła tkwią w złej organizacji pracy, 
świadomości odpowiedzialności i ryzyka, nadmiarze obowiązków. Najbardziej stresujące są 
trudna intubacja i reanimacja. Z ilością przepracowanych lat wiąże się nabywanie 
doświadczenia, uczestnictwo w szkoleniach, co zwiększa kompetencje zawodowe i zmniejsza 
odczuwanie stresu. 
Dostęp online: http://www.akademiamedycyny.pl/wp-
content/uploads/2016/05/201301_AiR_002.pdf 

121. Płotka Aniela, Pitek Anna, Makara-Studzińska Marta : Stres a zespół wypalenia 
zawodowego. W: Pielęgniarstwo 2000 : magazyn dydaktyczno-medyczny. – 1998, nr (5), s. 
26-30 
Niniejsza praca traktuje o problemie stresu w środowisku pielęgniarek zatrudnionych na 
oddziałach psychiatrycznych. Z wielu względów praca pielęgniarki wiąże się z nadmiernym 
obciążeniem stresowym. Skutkiem silnego stresu i niemożności prawidłowego poradzenia 
sobie z sytuacją jest zespół wypalenia zawodowego (burn-out syndrome). Celem głównym 
pracy było określenie wpływu stresu i dystresu mieszczącego się w obszarze odczuć 
pielęgniarek psychiatrycznych, na występowanie u nich objawów syndromu wypalenia 
zawodowego. Materiał i metoda: Dla realizacji założonego celu posłużono się metodą 
sondażu diagnostycznego zrealizowaną za pomocą techniki ankietowej. Narzędziem 
badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji złożonej z 33 pytań oraz 
metryczki. Badania przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 1997 roku. Objęto nimi 



60 kobiet należących do społeczności pielęgniarskiej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Olsztynie. Z badań ankietowych wyłączono mężczyzn (pielęgniarzy). W 
strategii postępowania badawczego wyodrębniono dwie 30-osobowe grupy pielęgniarek. 
Kryterium kwalifikacyjne stanowi staż pracy w zawodzie. W I grupie znalazły się osoby 
pracujące na stanowisku pielęgniarki nie dłużej niż 10 lat. Do grupy II zaszeregowano osoby 
ze stażem pracy przekraczającym 10 lat. Opisany podział stanowi punkt odniesienia dla 
interpretacji wyników badań. Wyniki: Ponad połowa badanych w obu grupach - 37 (61,7 
proc.) przypisuje najwięcej najwięcej doświadczeń stresowych relacjom z pacjentami, nieco 
mniej pielęgniarek 21 (35,0 proc.) podkreśliło ... 
Biblioteka UJK – Magazyn czasopisma 

122. Płotka Aniela, Pitek Anna, Makara-Studzińska Marta : Zespół wypalenia zawodowego 
w grupie pielęgniarek oddziałów psychiatrycznych. W: Pielęgniarstwo 2000 : magazyn 
dydaktyczno-medyczny . – 1999, nr (6), s. 35-47 
Powyższa praca traktuje o problemie stresu w środowisku pielęgniarek zatrudnionych w 
oddzialach psychiatrycznych. Z wielu względów praca pielęgniarek wiąże się z nadmiernym 
obciążeniem stresowym. Skutkiem silnego stresu i niemożności prawidłowego poradzenia 
sobie z sytuacją jest zespół wypalenia zawodowego (bernout syndrome). Celem pracy było 
określenie wpływu stresu i dystresu mieszczącego się w obszarze odczuć pielęgniarek 
psychiatrycznych, na występowanie u nich objawów syndromu wypalenia zawodowego. 
Materiał i metoda: Podczas realizacji założonego celu posłużono się metodą sondażu 
diagnostycznego, zrealizowanego za pomocą techniki ankietowej. Narzędziem badawczym 
był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji (33 pytania). Badania przeprowadzono na 
przełomie listopada i grudnia 1997 roku. Objęto nimi 60 kobiet należących do społeczności 
pielęgniarskiej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Z badań 
ankietowych wyłączono mężczyzn (pielęgniarzy). W strategii postępowania badawczego 
wyodrębniono dwie trzydziestoosobowe grupy pielęgniarek. Kryterium kwalifikacyjne 
stanowił staż pracy w zawodzie. W grupie I znalazły się osoby pracujące na stanowisku 
pielęgniarki nie dużej niż 10 lat. Do grupy II zaszeregowano osoby ze stażem pracy 
przekraczającym 10 lat. Opisany podział stanowił punkt odniesienia dla interpretacji wyników 
badań. Wyniki: Wszystkie badane pielęgniarki pracujące w oddziałach psychiatrycznych 
uznały środowisko pracy za stresogenne. Wyniki ankiet dowodzą, że najbardziej stresującymi 
relacjami są kontakty z pacjentami i przełożonymi... 
Biblioteka UJK – Magazyn czasopisma 

123. Poczucie koherencji a wypalenie u czynnych zawodowo pielęgniarek / Krystyna 
Kurowska, Anna Maciaszek, Beata Haor, Leokadia Rezmerska. W: Pielęgniarstwo Chirurgiczne 
i Angiologiczne. – T. 5, nr (1) (2011), s. 23-30 
Wstęp: Składowe poziomu poczucia koherencji, stresu oraz zjawiska wypalenia zawodowego 
wywierają niebagatelny wpływ na jakość opieki, poczucie zadowolenia oraz satysfakcji 
zarówno pacjenta z opieki, jak i pracowników ochrony zdrowia z wykonywanej pracy. Celem 
podjętych badań była ocena poziomu poczucia koherencji oraz jego wpływu na stopień 
wypalenia zawodowego. Materiał i metody: Przebadano 93 pielęgniarki zatrudnione w 
Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, przy użyciu kwestionariusza 
SOC-29 Antonovsky'ego, wypalenia zawodowego MBI Maslach oraz ankiety 
socjodemograficznej. Wyniki: Badana grupa osób charakteryzowała się umiarkowanym 



poziomem SOC (134,2). MBI dla skali poczucia braku osobistych osiągnięć (31,5), wyczerpania 
emocjonalnego (24,1) oraz depersonalizacji (8,2) kształtował się na poziomie umiarkowanym. 
Poziom poczucia koherencji pozostawał w istotnej korelacji z brakiem osobistych osiągnięć i 
emocjonalnym wyczerpaniem. Wnioski: Otrzymane wyniki mogą mieć wpływ na lepsze 
rozpoznanie potrzeb i problemów zawodowych pielęgniarek, a odpowiednio dostosowana 
terapia - z uwzględnieniem sfery psychicznej i społecznej - może być pomocna w 
przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. 
Kraków - Biblioteka Krakowskiej Akademii 

124. Poziom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej - badania wstępne / Elżbieta Cipora, Ewa Smoleń, Lucyna 
Gazdowicz, Teresa Maliwiecka, Ewa Poźniak. W: Problemy Pielęgniarstwa. – T. 22, nr (3) 
(2014), s. 252-257 
Wstęp. Praca może być obciążeniem dla pielęgniarek oraz powodem wypalenia 
zawodowego. Istnieje wiele definicji wypalenia zawodowego, ale wspólnym elementem jest 
występowanie negatywnych symptomów chorobowych, wynikających z charakteru 
wykonywanych zadań zawodowych. Cel. Celem pracy było określenie poziomu wypalenia 
zawodowego w grupie pracujących pielęgniarek. Materiał i metody. Badaniami objęto 128 
pielęgniarek pracujących w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa 
podkarpackiego. Narzędziami badawczymi były: standaryzowany Kwestionariusz Wypalenia 
Zawodowego Maslach oraz autorski kwestionariusz zawierający pytania dotyczące sytuacji 
demograficznej, społecznej i zawodowej pielęgniarek. Wyniki i wnioski. Wśród badanych 
pielęgniarek stwierdzono niski stopień wypalenia zawodowego. Najmniejsze wypalenie 
wystąpiło w depersonalizacji. Zdecydowanie wyższy stopień wypalenia zawodowego 
stwierdzono w zakresie wyczerpania emocjonalnego oraz niespełnieniu zawodowym. Wiek 
badanych pielęgniarek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, miejsce 
pracy nie różnicowały istotnie wskaźnika całościowego poziomu wypalenia zawodowego oraz 
poszczególnych jego komponentów. Wraz ze stażem pracy respondentek wzrastał poziom 
wypalenia zawodowego. Dalsze prowadzenie badań z zastosowaniem standaryzowanych 
narzędzi badawczych pozwoli na ocenę wypalenia zawodowego w tej grupie zawodowej i 
wprowadzenie działań zmniejszających poziom wypalenia zawodowego. 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/39089/27771 

125. Prużyńska Karina, Nowomiejska Jan, Rasińska Renata : Analiza zjawiska wypalenia 
zawodowego personelu medycznego. W: Źródło: Pielęgniarstwo Polskie. – 2015, nr (2), s. 
175-180 
Praca to jeden z podstawowych determinantów życia człowieka. Jest nie tylko źródłem 
dochodów, ale też w pewnym stopniu ludzkim spełnieniem. W pracy spędzamy znaczną część 
swojego życia, dlatego poczucie komfortu podczas wykonywania obowiązków zawodowych 
jest bardzo istotne. Na jakość wykonywanej pracy ma wpływ wiele czynników, takich jak 
odpowiednie wynagrodzenie, relacje między pracownikami czy też stawiane wymagania. 
Stres i rozgoryczenie wynikające z braku wystarczających osiągnięć zawodowych mogą 
prowadzić do wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego. Cel. Celem przeprowadzonego 
badania była analiza zjawiska wypalenia zawodowego w zespole interdyscyplinarnym 
Hospicjum Palium w Poznaniu, w którego skład wchodzą: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, 



psychologowie, wolontariusze medyczni, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, sekretarka 
medyczna, opiekunowie medyczni i rejestratorki. Materiał i metody. Badanie zostało 
przeprowadzone wśród personelu medycznego Hospicjum Palium w Poznaniu w marcu i 
kwietniu 2014 roku. Podstawą do przeprowadzenia badania był kwestionariusz ankiety. 
Kwestionariusz ankiety wypełniło 50 osób. Wyniki i wnioski. Badanie wyłoniło swoiste 
zależności, jakie wpływają na poziom doświadczanego wypalenia. Specyfika zawodowa osób 
mających kontakt ze śmiertelnie chorymi i ich rodzinami, odczuwanie bezradności to główne 
źródła stresu, który przyczynia się do wystąpienia wypalenia zawodowego... 
Dostęp online: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2015/2/175_2_56_2015.pdf 

126. Przekonania pielęgniarek pogotowia ratunkowego na temat śmierci i umierania a 
poziom wypalenia zawodowego / Jolanta Lewko, Dorota Mielech, Wojciech Nyklewicz, 
Cecylia Łukaszuk, Matylda Sierakowska, Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Elżbieta 
Krajewska-Kułak. W: Problemy Pielęgniarstwa. – T. 17, nr (2) (2009), s. 92-97 
Wstęp. Pracownicy ochrony zdrowia z racji wykonywanego zawodu bardzo często w pracy 
stykają się ze śmiercią swoich podopiecznych. Cel pracy. Założeniem pracy było zbadanie, czy 
negatywne przekonania o śmierci i umieraniu mają wpływ na rozwój zespołu wypalenia 
zawodowego u pielęgniarek. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 100 
pielęgniarek pracujących w stacjach pogotowia ratunkowego na terenie województwa 
podlaskiego. W realizowaniu badań wykorzystano dwa narzędzia badawcze: anonimowy 
kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach. Wyniki. 
Wyczerpanie emocjonalne obserwowano u osób, które przeżyły śmierć bliskiej osoby w 
porównaniu z osobami, które tego zjawiska nie doświadczyły. Stwierdzono brak statystycznie 
istotnej zależności pomiędzy intensywnością rozmyślań o śmierci bliskich a poziomem 
wypalenia zawodowego. Wnioski. Wyższy poziom wypalenia zawodowego, szczególnie w 
podskali wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji, w badanej grupie pielęgniarek 
związany był z częstym rozmyślaniem o własnej śmierci. U pielęgniarek uważających, że do 
zjawiska śmierci można się przyzwyczaić, zaobserwowano niższy poziom subiektywnego 
poczucia braku osiągnięć osobistych. 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23338/18564 

127. Problem wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek operacyjnych / Marta 
Ramuszewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Cecylia Łukaszuk, Wojciech Kułak. W: 
Chirurgia Polska. – 2005, nr 7 (4), s. 244-251 
Wstęp: W pracy oceniono stopień znajomości terminu "zespół wypalenia zawodowego" 
wśród pielęgniarek instrumentariuszek oraz poziom wiedzy badanych na temat powyższego 
zespołu. Równocześnie dokonano oceny poziomu wypalenia zawodowego wśród 
pielęgniarek instrumentariuszek oraz analizowano, czy staż pracy i sytuacja rodzinno-
zawodowa mają wpływ na wystąpienie tego syndromu. Oceniano także sposoby 
rozładowywania napięcia emocjonalnego wśród badanych grup. Materiał i metody: 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy własnej konstrukcji złożony z 48 pytań 
(otwartych, półotwartych i zamkniętych). Badaniami objęto 80 pielęgniarek 
instrumentariuszek ze szpitali białostockich. Z badań ankietowych wyłączono mężczyzn 
(pielęgniarzy). Wnioski: W środowisku pielęgniarek instrumentariuszek termin wypalenie 
zawodowe jest znany, a poziom wiedzy badanych na temat zespołu wypalenia zawodowego 



można uznać za wystarczający, ale wymagający pewnego uzupełnienia. Staż pracy nie 
wpływa na wystąpienie tego syndromu. U większości pielęgniarek można stwierdzić objawy 
zespołu wypalenia zawodowego. Badane osoby w celu rozładowania napięcia emocjonalnego 
stosowały zachowania konstruktywne, a nie techniki i konkretne metody relaksacyjne. 
Dostęp online: https://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska/article/view/28920/23689 

128. Rak Anna, Gaweł Genowefa, Kowal Anna : Syndrom wypalenia zawodowego u 
pielęgniarek. W: Sztuka Leczenia. – T. 6, nr (2) (2000), s. 71-76 
Praca zawodowa pielęgniarek związana jest z niesieniem pomocy innym ludziom, dlatego ta 
grupa jest szczególnie narażona na wystąpienie zespołu wypalenia zawodowego. Celem 
badań była ocena nasilenia wypalenia zawodowego u pielęgniarek oraz wpływu wybranych 
zmiennych na występowanie zespołu i jego intensywność. Przebadano 104 pielęgniarki 
pracujące w różnego typu szpitalach w Krakowie. Do oceny poziomu wypalenia zawodowego 
wykorzystano kwestionariusz Ch. Maslach, zawierający trzy skale ujmujące wyczerpanie 
emocjonalne, depersonalizację oraz poczucie braku osobistych osiągnięć. Badana grupa 
okazała się niejednorodna pod względem poziomu wypalenia zawodowego. 
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

129. Rogala-Pawelczyk Grażyna : Obciążenie pracą zmianową. W: Magazyn Pielęgniarki i 
Położnej. – 2013, nr 4, s. 4-5 
Biblioteka UJK – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 

130. Rogala-Pawelczyk Grażyna, Parkitna Joanna : Zespół wypalenia zawodowego w pracy 
pielęgniarek pediatrycznych. W: Pielęgniarka i Położna. – T. 45, nr (5) (2003), s. 8-10 
Biblioteka UJK – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 

131. Rutkowska, Katarzyna : Kompetencje społeczne - bufor wypalenia zawodowego 
pielęgniarek. W: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. – T. 18, nr (4) (2012), s. 319-323 
Wprowadzenie. Rola i zadania pielęgniarek nieustannie ulegają przeobrażeniom. Mimo zmian 
istnieją stałe oczekiwania dotyczące tej grupy zawodowej. Przede wszystkim wymagane są 
wysokie umiejętności psychospołeczne. One bowiem są gwarantem wysokiej jakości 
świadczonych usług zawodowych. Posiadanie i doskonalenie tych umiejętności chroni 
pielęgniarki przed syndromem wypalenia zawodowego, a jednocześnie podnosi jakość 
świadczonych usług medycznych. Cel pracy. Celem pracy jest podkreślenie istotnej roli 
kompetencji społecznych jako bufora chroniącego przed wypaleniem zawodowym w grupie 
pielęgniarek, a także wskazanie na wybrane psychospołeczne problemy wśród tej grupy 
zawodowej. Skrócony opis aktualnego stanu wiedzy. Pielęgniarki to jedna z grup 
zawodowych, która jest najbardziej narażona na wystąpienie syndromu wypalenia 
zawodowego. Chroniczne obciążenie fizyczne i psychiczne, charakter pracy, specyfika relacji 
interpersonalnych, relatywnie niskie i niesatysfakcjonujące wynagrodzenie predysponują do 
wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego. Deficyty w zakresie społecznych 
umiejętności mogą potęgować taki stan. Dlatego istotne jest zwiększanie samoświadomości 
tej grupy zawodowej, zachęcanie do samorozwoju i udziału w dedykowanych szkoleniach. 
Jest też niezmiernie ważne monitorowanie i weryfikowanie programów kształcenia i 
doskonalenia zawodowego, które winny kłaść jeszcze większy nacisk na problematykę 
psychospołeczną. Podsumowanie: Znajomość wagi problematyki kompetencji społecznych 



może być pomocna przy zapewnieniu pielęgniarkom właściwego wsparcia... 
Dostęp online: http://monz.pl/fulltxt.php?ICID=1035195 

132. Sapilak Bartosz J., Steciwko Andrzej : Wypalenie zawodowe - predyspozycje, objawy, 
przeciwdziałanie. W: Polska Medycyna Rodzinna. – T. 4, nr (3) (2002), s. 337-341 
Wypalenie zawodowe to odpowiedź organizmu na stres, którego źródłem jest negatywna 
sytuacja w pracy. Na ryzyko wypalania zawodowego narażone są szczególnie osoby pracujące 
w zawodach wymagających stałego kontaktu z innymi ludźmi, od których oczekuje się 
poświęcenia, dawania siebie, wysokiego poziomu empatii - a więc zawody medyczne 
(lekarze, pielęgniarki), nauczyciele, kapłani, pracownicy socjalni. O wypaleniu można mówić 
wówczas, kiedy osoby zaangażowane w określone przedsięwzięcie tracą motywację do 
działania. Niekiedy wypalenie może przejawiać się obniżeniem efektywności, jakości pracy, 
brakiem satysfakcji lub nawet wycofaniem się z dotychczasowej aktywności zawodowej. 
Osoby takie doświadczają uczucia emocjonalnego, psychicznego, jak i fizycznego 
wyczerpania. Przed zespołem wypalenia możemy się bronić. Najważniejsza jest świadomość, 
że taki zespół objawów istnieje i może spotkać praktycznie każdego - lekarza w szczególności. 
Przeciwdziałanie zespołowi jest możliwe, gdy zrozumiemy jego przyczyny i efektywnie 
będziemy sobie radizć ze stresem, kiedy będziemy w stanie rozpoznać wcześnie sygnały 
ostrzegawcze, zadbamy o siebie i utrzymamy równowagę w naszym życiu. Aby uniknąć 
wypalenia w wymiarze psychicznym, powinno się często upewniać, czy to co się robi nadal 
jest ciekawe, czy nadal sprawia przyjemność. Należy pamiętać o tym, że zasoby energii 
psychicznej są ograniczone - nie można dopuścić zatem do ich wyczerpania. 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

133. Seredyńska, Anna : Od egzystencjalnego do psychodynamicznego modelu wypalenia 
zawodowego. W: Episteme (Kraków). – Nr 6 (2008), s. 103-120 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

134. Sobczak Marzena : Motywy wyboru zawodu a wypalenie zawodowe pielęgniarek. W: 
Problemy Pielęgniarstwa. – T. 18, nr (2) (2010), s. 207-211 
Wstęp. Motywy ludzkich działań i dążeń są bardzo różne. Czasami są wynikiem długotrwałych 
rozważań, czasami podyktowane zauroczeniem lub zbiegiem okoliczności, a czasami tkwią w 
człowieku "od zawsze" jako niewzruszone przeświadczenie właściwej drogi. Nieraz podjęte 
działania okazują się pomyłką. Jednak każde z nich ma swoje konsekwencje w przyszłości. 
Także motywy, którymi kierują się młodzi ludzie, wybierając pielęgniarstwo, są różne. Ktoś, 
kto chciałby pracować jako pielęgniarka tylko dla zdobycia środków utrzymania, po pierwsze 
nie zdobyłby ich w wystarczającej ilości, po drugie w krótkim czasie miałby dość. Odchodząc, 
dziwiłby się, skąd się biorą szaleńcy, którzy chcą tak pracować. Cel pracy. Celem pracy była 
odpowiedź na następujące pytania: "jakie motywy były powodem wyboru zawodu przez 
badane pielęgniarki?" oraz "czy istnieje związek między motywami wyboru zawodu a 
wypaleniem zawodowym badanych?". Materiał i metody. Badaniami objęto 205 pielęgniarek 
pracujących w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Biziela w Bydgoszczy oraz 156 
pielęgniarek z trzech szpitali elbląskich: Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, 110 Szpitala 
Wojskowego z Przychodnią oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Narzędzia 



zastosowane w badaniu to kwestionariusz ankiety oraz Kwestionariusz Wypalenia 
Zawodowego Maslach. Wyniki i wnioski. Motywami, dla których badane pielęgniarki 
wybierały swój zawód, były najczęściej: "chęć niesienia pomocy innym ludziom" i "chęć bycia 
potrzebnym". ... 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23286/18512 

135. Songin Alina, Stolarek Małgorzata : Zespół wypalenia zawodowego personelu 
medycznego Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 
Radomiu. W: Radomski Rocznik Lekarski. – T. 8 (2003), s. 57-64 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

136. Spławska, Kinga : Wypalenie zawodowe pielęgniarek kardiochirurgicznych. W: Polski 
Merkuriusz Lekarski. – T. 35, nr 206 (2013), s. 94-99 
Przemiany w społeczeństwie, postęp technologiczny oraz presja czasu nieodwracalnie 
powodują zmiany we wszystkich zawodach medycznych. Opieka nad człowiekiem w sytuacji 
stresu związanego z jego poważną chorobą naraża pielęgniarkę na możliwość wystąpienia u 
niej syndromu wypalenia zawodowego. Celem pracy jest ukazanie problemu wypalenia 
zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w klinice w trzech zasadniczych wymiarach: 
psychologicznego zespołu wypalenia zawodowego, depersonalizacji, utraty satysfakcji. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 50 pielęgniarek pracujących na Oddziale 
Kardiochirurgicznym i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na terenie kliniki 
uniwersyteckiej w Łodzi. W niniejszej pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z 
wykorzystaniem ankiet własnego autorstwa. Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że 
pielęgniarki pracujące w tak specyficznej specjalności podlegają czynnikom wypalenia 
zawodowego. Mimo znajomości przyczyn i konsekwencji tego stanu, znaczna część z nich nie 
potrafi rozpoznać objawów i samodzielnie sobie z nimi poradzić. Wśród czynników 
powodujących wypalenie w opinii respondentek dominują: sposób niematerialnego 
motywowania i materialnego wynagrodzenia, stosunki interpersonalne z pacjentami. W 
konsekwencji ponad połowa ankietowanych chciałaby zmienić pracę lub też zastanawia się 
nad zmianą zawodu. Wnioski. Niemal u wszystkich ankietowanych pielęgniarek 
zaobserwowano cechy syndromu wypalenia zawodowego o różnym nasileniu i obejmujące 
różne obszary. 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

137. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego / Krystyna 
Kowalczuk, Anna Zdańska, Elżbieta, Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, KatarzynaVan Damme 
Ostapowicz, Krystyna  Klimaszewska, Dorota Kondzior, Beata Kowalewska, Emilia 
Rozwadowska. W: Problemy Pielęgniarstwa. – T. 19, nr (3) (2011), s. 307-314 
Wstęp. Z badań przeprowadzonych w Polsce i na świecie wynika, że największe zagrożenie 
wypaleniem zawodowym występuje wśród personelu medycznego i dotyczy najczęściej 
pielęgniarek. Cel pracy. Celem pracy była ocena narażenia na stres i wypalenie zawodowe 
pielęgniarek pracujących w stacjonarnej opiece medycznej na terenie województwa 
podlaskiego w zależności od miejsca pracy. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 



ostatnim kwartale 2009 roku wśród 102 pielęgniarek pracujących w stacjonarnej opiece 
medycznej na terenie województwa podlaskiego. Metodą badawczą był sondaż 
diagnostyczny. Wszystkie uzyskane dane poddano analizie statystycznej. Wyniki. W badanej 
populacji 72,6 proc. pielęgniarek było narażonych na stres w miejscu pracy. Wypalenie 
zawodowe we wszystkich wymiarach najbardziej odczuwały pielęgniarki oddziału 
nternistycznego (wyczerpanie emocjonalne - 47,1 proc., depersonalizacja - 20,6 proc., 
satysfakcja zawodowa - 70,7 proc.). Wnioski. W badanej populacji pielęgniarek stwierdzono, 
że wysoki poziom stresu wpływał na niski poziom wypalenia zawodowego, natomiast 
występowanie stresu zależało od miejsca pracy badanych. 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23169/18395 

138. Sygit, Ewa : Długoletni staż zawodowy pielęgniarek - droga ku wypaleniu 
zawodowemu?. W: Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej. – T. 55, nr 2 (2009), s. 83-89 
Wstęp: Przedstawiciele zawodów medycznych są w sposób szczególny narażeni na stres. Tym 
samym istotne jest by nabywali umiejętności konstruktywnych zachowań w obliczu napięć 
zawodowych oraz umieli zapobiegać wypaleniu zawodowemu. W badaniu przeprowadzonym 
na grupie pielęgniarek z województwa kujawsko-pomorskiego celem było ustalenie na ile 
strategie i postawy warunkujące efektywność pracy zmieniają się wraz z kolejnymi latami 
przepracowanymi w tym zawodzie. Materiał i metody: Osoby badane zostały podzielone 
według powyższej kategorii na cztery grupy: do 15 lat w zawodzie, 16-20 lat w zawodzie, 21-
25 lat w zawodzie i powyżej 25 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz AVEM, 
którego skale podporządkowano następującym sferom osobowości: zaangażowaniu 
zawodowemu, odporności psychicznej i strategiom zwalczania sytuacji problemowych oraz 
emocjonalnemu stosunkowi do pracy. Dla opracowania wyników zastosowano normy 
centylowe dla personelu szpitalnego. Badania wykazały, że jest istotna zależność między 
ambicjami zawodowymi i ofensywnymi strategiami rozwiązywania problemów a 
doświadczeniem zawodowym liczonym w latach przepracowanych w zawodzie. Najmniej 
aktywne postawy w obliczu problemów wykazują osoby z najniższym stażem zawodowym. 
Wzrost kompetencji obserwuje się w kolejnych, starszych stażem grupach. Wyniki: 
Największy rozrzut wyników w dążeniu do awansu zawodowego występuje dla grupy 3 (15-
25 lat stażu zawodowego). Możliwe, że z jednej strony jest to wynik ... 
Dostęp online: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0007/27394/55-02_18.pdf 

139. Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek / Ewa Kostrzewa-Zabłocka, Piotr 
Dziemidok, Wanda Mika, Krzysztof Marczewski. W: Zamojskie Studia i Materiały. Seria 
Fizjoterapia. – T. 16, z. 2 (2014), s. 17-30 
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

140. Sytuacja materialna rodzin pielęgniarek a poziom występującego wypalenia 
zawodowego / Bernadeta Cegła, Aneta Dowbór-Dzwonka, Małgorzata Filanowicz, Ewa 
Szynkiewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Zbigniew Bartuzi. W: Problemy Pielęgniarstwa. 
– T. 18, nr (4) (2010), s. 393-398 
Wstęp. Wypalenie zawodowe, inaczej syndrom chronicznego zmęczenia, jest stanem 
fizycznego, emocjonalnego i umysłowego wyczerpania spowodowanego pracą. Zjawisko to 
obserwuje się głównie u osób, które z racji wykonywanego zawodu są zaangażowane w 



interakcje z drugim człowiekiem. Problem ten dotyczy w dużej mierze pracy pielęgniarki. Cel 
pracy. Celem badań było stwierdzenie, czy sytuacja materialna rodziny, jej wielkość i 
wysokość zarobków pielęgniarek wpływają na poziom wypalenia zawodowego pielęgniarek. 
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły 252 pielęgniarki pracujące w 3 szpitalach na 
terenie Bydgoszczy. Narzędziem badawczym była skala MBI (Maslach Burnout Inventory) 
Christiny Maslach. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań wykazano, 
że wypalenie zawodowe w grupie pielęgniarek, które nie posiadają dzieci, kształtowało się na 
poziomie 2,02 i było zdecydowanie najwyższe. W grupach pielęgniarek, które posiadały 1, 2, 
3 i więcej dzieci, poziom wypalenia wynosił odpowiednio 1,83, 1,82, 1,79. Stwierdzono także, 
że poziom wypalenia u aktywnych zawodowo pielęgniarek był wyższy w grupach, w których 
respondentki deklarowały złą sytuację finansową swojej rodziny i wynosił 2,15. Natomiast w 
grupach pielęgniarek, które deklarowały dobrą sytuację finansową ich rodzin, poziom ten 
wyniósł 1,54. Podobnie w grupach pielęgniarek, których zarobki (wg ich własnej opinii) są 
bardzo niskie, wypalenie było na poziomie 2,38, a wśród respondentek oceniających zarobki. 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23228/18454 

141. Szaton Marzena, Harazin Barbara : Wypalenie zawodowe w wybranych zespołach 
ratownictwa medycznego w województwie śląskim. W: Annales Academiae Medicae 
Silesiensis. – T. 67 (2013), nr 1, s. 28-32 
Wstęp: Celem pracy była identyfikacja wypalenia zawodowego w zespołach ratownictwa 
medycznego zatrudnionych w stacjach pogotowia ratunkowego oraz określenie jego związku 
ze zmiennymi socjodemograficznymi, takimi jak: wiek, płeć, wykształcenie, sytuacja osobista, 
wykonywany zawód oraz staż pracy. Materiał i metody: W badaniach ankietowych brało 
udział 109 osób, w tym: lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni w wieku od 23 do 64 
lat (średnia 36,6 roku). W ocenie wypalenia zawodowego zastosowano Kwestionariusz 
Wypalenia Zawodowego, skonstruowany przez Christine Maslach. Wyniki: Średnie wartości 
poziomu wypalenia zawodowego całej grupy badawczej według skali Kwestionariusza 
Wypalenia Zawodowego Ch. Maslach wynosiły 21,7 dla emocjonalnego wyczerpania oraz 
odpowiednio 12,2 dla depersonalizacji i 38,9 dla poczucia własnych dokonań. Średnie 
wartości wymiarów wypalenia lekarzy, pielęgniarek i ratowników porównywane z poziomami 
referencyjnymi klasyfikują emocjonalne wyczerpanie i poczucie własnych dokonań jako 
średnie, a depersonalizację na poziomie wysokim. Wartości poszczególnych wymiarów 
wypalenia były podobne zarówno u ratowników medycznych, jak i lekarzy oraz pielęgniarek. 
Wnioski: Otrzymane wyniki wskazywały na występowanie wypalenia zawodowego we 
wszystkich wymiarach tego zjawiska (emocjonalne wyczerpanie, depersonalizacja oraz 
poczucie własnych dokonań). Wykazano, iż na wypalenie zawodowe wpływają płeć, wiek, 
sytuacja osobista oraz staż pracy. Jednocześnie stwierdzono brak zależności między zawodem 
i wykształceniem a procesem wypalenia. 
Dostęp online: http://annales.sum.edu.pl/archiwum_publikacje/2013_67_1_5.pdf 

142. Szeligiewicz-Urban, Danuta : Wypalenie zawodowe czy transformacja w  zawodach 
medycznych / Danuta Szeligiewicz-Urban. W: Wspólne Tematy. – 2008, nr 5, s. 49-51 
PBW w Kielcach – Czytelnia 



143. Szlendak, Beata : Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalenia zawodowego 
pielęgniarek. W: Pielęgniarka i Położna. – T. 44, nr (7) (2002), s. 18-19, 21 
Biblioteka UJK – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 

144. Uchmanowicz Izabella, Jankowska-Polańska Beata, Bronowicka Grażyna : Zjawisko 
wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych - 
badanie wstępne. W: Problemy Pielęgniarstwa. – T. 21, nr (4) (2013), s. 476-483 
Wstęp. Wypalenie zawodowe jest odpowiedzią organizmu na sytuację stresową, która ma 
związek z wykonywaną pracą lub drugim człowiekiem w miejscu pracy. Pielęgniarki należą do 
grupy narażonej na wysoki stopień wypalenia. Praca, której istotą jest opieka i pielęgnowanie 
człowieka z rozpoznaną chorobą nowotworową, często już w stadium zaawansowania 
uniemożliwiającym skuteczne wyleczenie wyczerpuje, przede wszystkim przez swą 
intensywność i nieustanne poruszanie się wokół spraw ostatecznych. Cel. Celem pracy było 
zbadanie czy wśród pielęgniarek hematologicznych występuje syndrom wypalenia 
zawodowego i jakie czynniki mają wpływ na jego występowanie. Materiał i metody. 
Badaniami objęto 51 pielęgniarek pracujących na oddziale hematologii. Wybraną metodą 
badawczą był sondaż diagnostyczny, który przeprowadzono techniką ankietową. W 
obliczeniach wykorzystano program komputerowy STATISTICA 10 PL. Wyniki. Nie 
zaobserwowano statystycznie istotnego związku częstości występowania symptomów 
wypalenia zawodowego z wiekiem, stażem pracy, wykształceniem, dodatkowymi 
kwalifikacjami, miejscem zamieszkania, systemem pracy i pełnioną funkcją (p 0,05). 
Zauważono przypadki istotnej (p 0,05) współzależności między odpowiedziami na pytania 
ankiety (10-22) z symptomami wypalenia zawodowego. Wnioski. 1. Wśród pielęgniarek 
hematologicznych występują objawy wypalenia zawodowego. 2. Zauważalna jest zależność 
niektórych objawów (zaburzona koncentracja, zniechęcenie, brak motywacji, problemy ze 
snem, drażliwość, brak cierpliwości w pracy) z odczuwanym stresem w miejscu pracy... 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23228/18454 

145. Wilczek-Rużyczka, Ewa : Empatia a wypalenie zawodowe u pracowników ochrony 
zdrowia. W: Sztuka Leczenia. – T. 13, nr 1-2 (2006), s. 39-49 
Wyniki badań empirycznych nad empatią utwierdzają nas w przekonaniu, że dojrzała empatia 
ma wpływ na nawiązanie relacji terapeutycznych, które sprowadzają się do 
współprzeżywania emocji, doznawanych przez drugiego człowieka, bez utraty poczucia 
własnej tożsamości. Potwierdzają to obserwowane zachowania: empatyczne, na pograniczu, 
sprzeczne z empatią oraz wyrażające jedynie sympatię. Jednakże ich praca z ludźmi i dla ludzi 
może być nie tylko źródłem zadowolenia, energii, satysfakcji i realizacji zawodowych, ale 
czasem bywa też źródłem zniechęcenia, poczucia obciążenia emocjonalnego oraz braku 
satysfakcji. Jeżeli te negatywne reakcje przyjmują charakter przewlekły, to w konsekwencji 
moga doprowadzić do wypalenia zawodowego. Przypuszcza się, że wysoki poziom empatii 
może chronić przed wystąpieniem zespołu wypalenia zawodowego, na który szczególnie 
narażone są osoby, które z racji wykonywanej pracy wchodzą w relacje interpersonalne, 
obciążające ich psychikę. Głównym celem badań było określenie zarówno poziomu empatii 
jak i wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek reprezentujących różne specjalizacje. 
Jako metody badawcze przyjęto: Skalę Empatii Mehrabiana i Epsteina, wybrane Tablice z 
testu TAT H. A. Muraya, Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego MBI Ch. Maslach, ankietę 



socjodemograficzną. Wyniki badań świadczą o przeciwnym związku poziomu empatii i 
wypalenia zawodowego i występowaniem istotnych różnic pozimu tych zmiennych u 
badanych reprezentujących różne specjalizacje. 
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

146. Wilczek-Rużyczka, Ewa : Wypalenie zawodowe a poziom empatii u pielęgniarek. W: 
Sztuka Leczenia. – T. 9, nr 1 (2003), s. 91-95 
Praca pielęgniarki, z ludźmi i dla ludzi, może być źródłem zadowolenia, energii, satysfakcji i 
realizacji zawodowej, ale czasem bywa też źródłem zniechęcenia, poczucia obciążenia oraz 
braku satysfakcji. Specyficzną formą reakcji na przewlekły stres w pracy pielęgniarki może być 
wypalenie zawodowe. Głównym celem badań było określenie poziomu wypalenia 
zawodowego wśród pielęgniarek oraz zweryfikowanie hipotezy, że wyższy poziom empatii 
chroni przed wystąpieniem wypalenia zawodowego. Zmienną zależną był poziom wypalenia 
zawodowego i jego elementy składowe (wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, 
poczucie braku osiągnięć osobistych). Jako główną zmienną niezależną przyjęto poziom 
empatii. Badaniami objęto 58 pielęgniarek pracujących w Krakowie. Jako metody badawcze 
przyjęto: Skalę Empatii Mehrabiana i Epsteina, wybrane Tablice z testu TATH.A. Muraya, 
Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego MBI Ch. Maslach. Wyniki badań świadczą o 
związkach poziomu empatii ze składowych wypalenia zawodowego i potwierdzają 
postawioną hipotezę, że wyższym wskaźnikom poziomu empatii towarzyszy niższy wskaźnik 
wypalenia zawodowego. Jednocześnie o pojawieniu się tego wypalenia decydują zapewne i 
inne zmienne, które nie były uwzględnione w tych badaniach. 
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

147. Wilczek-Rużyczka Ewa, Zaczyk Iwona : Wypalenie zawodowe polskich pielęgniarek - 
metaanaliza badań. W: Hygeia Pubic Health. – T. 50, nr 1 (2015), s. 9-13 
W zawodach takich, jak pielęgniarstwo, medycyna, czy psychologia, bliski, intensywny 
kontakt z drugim człowiekiem oraz duże zaangażowanie emocjonalne może spowodować 
wystąpienie tzw. syndromu wypalenia zawodowego. Pod tym terminem kryje się poważny 
problem, który musi być prawidłowo zdiagnozowany i leczony. Celem artykułu była analiza 
dotychczasowych badań nad wypaleniem zawodowym polskich pielęgniarek w latach 2004-
2014. W pierwszym etapie metaanalizy podjęto próbę jakościowej oceny odnalezionych 
artykułów pod względem trzech pytań: 1. Jakie narzędzia badawcze są najczęściej 
wykorzystywane do badania wypalenia zawodowego w Polsce? 2. Czy możliwe jest wskazanie 
dominującego elementu wypalenia zawodowego? 3. Co wnoszą badania przeprowadzane za 
pomocą MBI, a co przeprowadzane za pomocą kwestionariuszy ankiety własnej? 
Dostęp online: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2015/hyg-2015-1-009.pdf 

148. Włodarczyk Dorota, Obacz Wioletta : Perfekcjonizm, wybrane cechy demograficzne i 
zawodowe jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących na bloku 
operacyjnym. W: Medycyna Pracy. – T. 64, nr 6 (2013), s. 761-773 
Wprowadzenie: Celem badań było sprawdzenie, czy predyspozycja osobowościowa określana 
jako perfekcjonizm jest predyktorem wypalenia zawodowego u pielęgniarek narażonych na 
szczególny rodzaj stresu, jakim jest praca na bloku operacyjnym, i czy efekt ten istnieje, kiedy 
kontrolowany jest wpływ wybranych czynników demograficznych i zawodowych. Materiał i 
metody: W badaniu wzięło udział 100 osób (w tym 93 kobiety) pracujących w zawodzie 



pielęgniarskim (średnia wieku: 38,67 lat). Przeważały osoby zatrudnione w placówkach 
publicznych (68 proc.), pracujące w większości w systemie dyżurowym (62 proc.) na 
stanowiskach pielęgniarek operacyjnych (75 proc.) i anestezjologicznych (25 proc.). Do 
pomiaru perfekcjonizmu zastosowano kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i 
Dezadaptacyjnego (PAD) autorstwa Szczuckiej, a do oceny wypalenia zawodowego - 
Oldenburską Skalę Wypalenia (Oldenburg Burnout Inventory - OLBI) opracowaną przez 
Demerouti i wsp. Kontrolowano wpływ wybranych cech demograficznych i zawodowych. 
Wyniki: Przeprowadzone analizy regresji hierarchicznej potwierdziły, że po uwzględnieniu 
wpływu wybranych czynników demograficznych i zawodowych perfekcjonizm 
dezadaptacyjny był istotnym predyktorem braku zaangażowania i wyczerpania, natomiast 
perfekcjonizm adaptacyjny wiązał się z wyższym zaangażowaniem w pracę. Istotne znaczenie 
miały także: wykształcenie, liczba miejsc pracy, dyżurowy system pracy oraz stan cywilny 
respondentów. Wnioski: Badanie pozwoliło na potwierdzenie niekorzystnej roli 
perfekcjonizmu dezadaptacyjnego w kształtowaniu wypalenia zawodowego w tej ... 
Dostęp online: http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-510-
553?filename=Perfekcjonizm,%20wybrane.pdf 

149. Włodarczyk Dorota, Pawliszewska Anna : Wzór zachowania A jako predyktor 
wypalenia i satysfakcji zawodowej u pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących na oddziałach 
intensywnej terapii. W: Medycyna Pracy. – T. 66, nr 2 (2015), s. 213-224 
Wstęp: Praca na oddziale intensywnej terapii (OIT) należy do jednej z najtrudniejszych i 
najcięższych w praktyce pielęgniarskiej. Wymaga nie tylko rozległej wiedzy i profesjonalnych 
umiejętności, ale także określonych predyspozycji osobowościowo-temperamentalnych. 
Celem pracy było sprawdzenie, czy wzór zachowania A (WZA) jest predyktorem wypalenia i 
satysfakcji zawodowej pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących na OIT oraz czy efekt ten 
utrzymuje się po kontroli wybranych czynników demograficznych i zawodowych. Materiał i 
metody: W badaniu wzięło udział 99 osób (77 kobiet) w wieku 24-58 lat (średnia (mean - M) 
= 32,33; odchylenie standardowe (standard deviation - SD) = 8,81), pracujących na OIT. 
Zastosowane następujące narzędzia: do pomiaru WZA - Kwestionariusz Samopoznania BWZ 
Wrześniewskiego, wypalenia zawodowego - Oldenburską Skalą Wypalenia OLBI opracowaną 
przez Demerouti i wsp., satysfakcji z pracy - Skalą Satysfakcji z Pracy Zalewskiej. Wyniki: 
Hierarchiczna analiza regresji wykazała, że po kontroli uwzględnionych czynników 
demograficznych i zawodowych tendencja do agresywności była predyktorem większego 
wyczerpania i braku zaangażowania oraz mniejszej satysfakcji z pracy. Potrzeba osiągnięć i 
potrzeba dominacji wiązały się odpowiednio z większą satysfakcją i mniejszym 
wyczerpaniem. Istotne znaczenia dla funkcjonowania zawodowego miały także dyżurowy 
system pracy, miejsce zamieszkania i płeć. Wnioski: Badanie potwierdziło predyktywną 
wartość wszystkich 3 treściowych elementów WZA dla wypalenia i satysfakcji zawodowej 
pielęgniarek/pielęgniarzy OIT. Wyniki ... 
Dostęp online: http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-2433-
2836?filename=Wz%C3%B3r%20zachowania%20A%20jako.pdf 

150. Wojtczak, Dorota : Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek. W: Praca 
Socjalna. - R. 22, [nr] 4 (2007), s. 33-55 
PBW w Kielcach – Czytelnia  



151. Wons, Agata : Między wysiłkiem a nagrodą – uwarunkowania wypalenia zawodowego 
wśród pracowników medycznych. W: Wspólne Tematy. – 2008, nr 6, s. 45-51 
Czym jest wypalenie zawodowe. Wypalenie zawodowe wśród pracowników medycznych. 
PBW w Kielcach – Czytelnia 

152. Woźniak, Iwona : Czynniki stresogenne. Praca pielęgniarek oddziałów szpitalnych i 
sterylizacji. W:  Magazyn Pielęgniarki i Położnej. – 2014, nr 4, s. 38-39 
PBW w Kielcach – Czytelnia  

153. Wypalenie zawodowe jako problem występujący wśród pielęgniarek / Mieczysław 
Wyderka, Hanna Kowalska, Ewa Szeląg. W: Pielęgniarstwo Polskie. – 2009, nr (4), s. 265-275 
Do profesji szczególnie narażonych na występowanie zjawiska wypalenia zawodowego należy 
zawód pielęgniarki. Według badaczy, występuje w nim najwięcej elementów istotnych dla 
rozwoju zespołu wypalenia: indywidualnych, interpersonalnych oraz strukturalno-
organizacyjnych [12]. W celu poznania opinii pielęgniarek na temat zagrożenia wypaleniem 
zawodowym w środowisku pracy, ich samooceny w zakresie występowania symptomów tego 
zespołu oraz zainteresowania wprowadzeniem profilaktyki wypalenia zawodowego w ich 
środowisku zawodowym, przeprowadzono badanie ankietowe wśród pielęgniarek 
zatrudnionych w trzech wybranych oddziałach szpitalnych. Badaniem objęto 180 
pielęgniarek, po 60 z oddziałów: intensywnej opieki medycznej, wewnętrznego i 
pediatrycznego. Badane pielęgniarki odpowiedziały na 32 pytania specjalnie w tym celu 
przygotowanego, kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki przeanalizowano w kontekście 
ewentualnych różnic mogących mieć związek z miejscem wykonywania zawodu. Na ich 
podstawie stwierdzono, że według badanych, istnieje realne zagrożenie wypaleniem 
zawodowym w ich miejscu pracy, ankietowane dostrzegają obecność jego symptomów u 
siebie i innych pielęgniarek ze swojego zespołu. Miejsce pracy, jak i sposób postrzegania 
przez nie specyfiki i warunków pracy w oddziale, znajduje odzwierciedlenie w nasileniu 
występowania u nich objawów dwóch wymiarów wypalenia zawodowego: wyczerpania 
emocjonalnego i obniżonego poczucia osiągnięć osobistych. Większość badanych ... 
Dostęp online: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2009/4/4_34_2009.pdf 

154. Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w wybranych hospicjach 
stacjonarnych województwa mazowieckiego / Dorota Pytka, Anna Doboszyńska, Ewa 
Kądalska, Anns Sienicka. W: Medycyna Paliatywna w Praktyce. – T. 4, nr 3 (2010), s. 105-110 
Wstęp. Celami niniejszej pracy były poznanie problemu wypalenia zawodowego pielęgniarek 
zatrudnionych w wybranych hospicjach stacjonarnych województwa mazowieckiego oraz 
określenie metod przeciwdziałania temu zjawisku. Materiał i metody. Badania 
przeprowadzono w 2007 roku w trzech wybranych hospicjach stacjonarnych województwa 
mazowieckiego. Badaniami ankietowymi objęto 50 pielęgniarek. Posłużono się 
kwestionariuszem składającym się z 28 pytań typu zamkniętego i półotwartego. W 
opracowaniu danych zastosowano statystykę opisową. Wyniki. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że pielęgniarki pracujące w hospicjach dostrzegały u siebie niektóre objawy 
wypalenia zawodowego. Większość respondentek (40 osób) wskazywała na objawy 
wyczerpania emocjonalnego, 21 badanych odczuwało zmniejszoną potrzebę osobistych 
sukcesów, a 17 osób rozpoznało u siebie objawy depersonalizacji. Ankietowane pielęgniarki 
dostrzegały także pozytywne aspekty swojej pracy, jak również miały konkretne oczekiwania. 



Zdecydowana większość respondentek (40 osób) pragnęła osiągnięcia satysfakcji płynącej z 
pomocy drugiemu człowiekowi oraz uznania ze strony pracodawcy, które ankietowane 
utożsamiały przede wszystkim z możliwością samorealizacji w pracy (23 osoby) i dostępem 
do szkoleń zawodowych (20 osób). Jednocześnie badane pielęgniarki wskazywały, że 
skuteczne przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wiąże się nierozerwalnie z inicjatywami i 
systemem zachęt ze strony pracodawcy, w tym z umożliwieniem pielęgniarkom częstego 
korzystania z wypoczynku (31 osób), wpływaniem na budowanie prawidłowych relacji w 
zespole (19 osób) oraz zapewnieniem opieki psychologicznej (16 osób). Wnioski. W 
przeprowadzonych badaniach potwierdzono wystąpienie niektórych symptomów wypalenia 
zawodowego w grupie badanych pielęgniarek, przede wszystkim objawów wyczerpania 
emocjonalnego. Mniej niż połowa badanych wskazała na zmniejszoną potrzebę osobistych 
sukcesów oraz objawy depersonalizacji. ... 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/medycyna_paliatywna_w_praktyce/article/view/28544/23314 

155. Wypalenie zawodowe wśród personelu pielęgniarskiego = Occupational burnout 
among nursing personnel / Sylwia Wieder-Huszla, Beata Żak, Anna Jurczak, Katarzyna 
Augustyniak, Daria Schneider-Matyka, Małgorzata Szkup. W: Family Medicine & Primary Care 
Review. – Vol. 18, nr 1 (2016), s. 63-68 
Zachowania i przeżycia pielęgniarek związane z pracą zawodową / Beata Haor, Mariola 
Głowacka, Robert  Ślusarz, Anna Piotrowska. W: Problemy Pielęgniarstwa. – R. 22, nr 2 
(2014), s. 142-146 
Wstęp. Środowisko pracy bywa dla pielęgniarki źródłem inspiracji i satysfakcji zawodowej. 
Czynniki, które mogą naruszyć równowagę psychiczną pielęgniarki i prowadzą do wystąpienia 
wypalenia zawodowego związane są między innymi z warunkami i organizacją pracy, z 
pacjentem, wynikają ze współpracy w zespole terapeutycznym, z relacjami z rodziną 
pacjenta, z dyskomfortem spowodowanym wykonywanym zawodem. Cel. Celem pracy była 
analiza uwarunkowań wybranych wzorców zachowań i przeżyć związanych z pracą 
pielęgniarek. Materiał i metody. Analizy wybranych uwarunkowań wzorców zachowań i 
przeżyć związanych z pracą dokonano na podstawie badania przeprowadzonego wśród 
pielęgniarek pediatrycznych. Zastosowano metodę szacowania, sondażu diagnostycznego, 
techniki: skali szacunkowej oraz ankiety. Narzędziem badawczym był standaryzowany 
kwestionariusz ankiety AVEM oraz autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski. W 
grupie badanych pielęgniarek dominują osoby obarczone ryzykiem rozwoju wypalenia 
zawodowego - jest to nadmiernie obciążony typ A i wypalony typ B. Typowe zachowania i 
przeżycia związane z pracą wskazują na wysoki poziom zagrożenia stresem i syndromem 
wypalenia zawodowego w grupie zawodowej pielęgniarek pediatrycznych. Mniej aktywne 
sposoby rozwiązywania problemów wykazują pielęgniarki z niższym stażem pracy. Wzrost 
kompetencji zawodowych rośnie wraz ze wzrostem przepracowanych lat. Większą skłonność 
do pogodzenia się z niepowodzeniem i łatwego wycofania się przejawiają pielęgniarki 
powyżej 46. roku życia. Gotowość do poświęcenia swoich sił w wykonanie zadania 
zawodowego maleje wraz z wiekiem respondentek. 
Dostęp online: 
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/37337/27060 



156. Wzorek, Anna : Porównanie przyczyn stresu wśród pielęgniarek pracujących na 
oddziałach o różnej specyfice. W: Studia Medyczne. – T. 11 (2008), s. 33-37 
W artykule przedstawiono czynniki wywołujące stres i doprowadzające do zespołu wypalenia 
zawodowego wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach o różnej specyfice, tj. oddziału 
intensywnej terapii, neurologii oraz w przychodniach. Celem pracy było uzyskanie 
odpowiedzi na pytania dotyczące stresu, jego objawów, źródeł, zjawiska wypalenia 
zawodowego - dokonanie analizy porównawczej w zależności od miejsca pracy pielęgniarki. 
Badaniami objęto pielęgniarki pracujące na oddziale intensywnej terapii, neurologii oraz w 
przychodniach na terenie województwa świętokrzyskiego. Jako metodę zastosowano sondaż 
diagnostyczny. Wyniki badań uzyskano na podstawie obliczeń wypowiedzi respondentek. Z 
przeprowadzonych badań wynika, iż najczęstszym źródłem stresu jest nerwowa atmosfera, 
zła organizacja pracy, a na oddziale intensywnej terapii - reanimacja i śmierć pacjenta. 
Pielęgniarki najczęściej radzą sobie ze stresem poprzez szczerą rozmowę z bliską osobą, 
pozytywne myślenie. Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że miejsce pracy 
warunkuje wpływ czynników stresogennych. 
Dostęp online: 
http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/doc/SM_tom_11/Porownanie%20przyczyn%20stres
u%20wsrod%20pielegniarek.pdf 

157. Wypalenie zawodowe jako narastający problem wśród pielęgniarek dializacyjnych / 
Grażyna Kobus, Iwona Jarocka, Julia Sawicka, Grażyna Jurkowska, Jolanta Małyszko. W: 
Nefrologia i Dializoterapia Polska. – T. 11, nr 4 (2007), s. 208-211 
Wypalenie zawodowe - określane jako stan fizycznego i psychicznego wyczerpania, powstaje 
w wyniku długotrwałego poczucia niezadowolenia w spełnianiu oczekiwań otoczenia 
zawodowego połączonego z niską samooceną. Może pojawiać się wśród przedstawicieli 
różnych grup zawodowych a zwłaszcza tych, od których oczekuje się wysokiego poczucia 
empatii i poświęcenia. Szczególną grupą zawodową zagrożoną rozwojem wypalenia 
zawodowego są pielęgniarki pracujące w Stacji Dializ. Celem pracy było rozpoznanie i ocena 
zjawiska wypalenia zawodowego wśrod pielęgniarek pracujących w Stacjach Dializ oraz 
poznanie czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu tej grupy pracowników służby 
zdrowia. Badania przeprowadzono w grupie 100 pielęgniarek, które pracują w Stacjach Dializ. 
Do oceny składowych zespołu wypalenia zawodowego zastosowano standaryzowany 
Kwestionariusz Maslach Burnout Inventory (MBI) oceniający trzy wymiary wypalenia 
zawodowego: wyczerpanie emocjonalne, de-personalizacje i satysfakcje zawodowe. Ponadto 
zastosowano autorski kwestionariusz ankiety dotyczący problemu wypalenia zawodowego. 
Uzyskane wyniki wskazują, że ponad połowa badanych pielęgniarek pracujących w Stacji 
Dializ wykazuje cechy wypalenia zawodowego. Na wypalenie zawodowe istotnie wpływa staż 
pracy w Stacji Dializ oraz identyfikowanie się z problemami pacjentów. Ze względu na duże 
zagrożenie wypaleniem zawodowym wskazane jest podjęcie działań prewencyjnych, do 
których między innymi należy: edukacja w zakresie 
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158. Zespół wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek / Agata Orzechowska, Monika 
Talarowska, Rafał Drozda, Dorota Mirowska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr 
Gałecki. W: Polski Merkuriusz Lekarski. – T. 25, nr 150 (2008), s. 507-509 



Wypalenie zawodowe to zespół objawów występujących na psychologicznym, 
behawioralnym i fizjologicznym poziomie funkcjonowania człowieka. W ostatnich latach 
coraz powszechniejsze jest zjawisko wypalenia zawodowego. Jak dowodzą badania nad tym 
syndromem przeprowadzone w Polsce, stanowi on obecnie poważne zagrożenie dla 
pielęgniarek i lekarzy. Celem pracy była ocena występowania oraz stopnia nasilenia zespołu 
wypalenia zawodowego wśród lekarzy i pielęgniarek. Drugim celem było potwierdzenie 
związku między występowaniem objawów wypalenia a poczuciem umiejscowienia kontroli 
wewnętrznej.Materiał i metody. Badaniem objęto 53 pielęgniarki oraz 55 lekarzy, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w dwóch łódzkich szpitalach oraz w Domu 
Pomocy Społecznej. W badaniu zastosowano Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego - Ch. 
Maslach (MBI) oraz Kwestionariusz Pomiaru Poczucia Kontroli - Skala I-E z pracy X. 
Gliszczyńskiej. Wyniki. W grupie lekarzy i pielęgniarek występowały wszystkie trzy czynniki 
wypalenia zawodowego - wyczerpanie emocjonalne (WE), niski poziom satysfakcji osobistej z 
pracy zawodowej (ZA) oraz depersonalizacja (DP). Pielęgniarki w porównaniu z lekarzami 
miały większy stopień wyczerpania emocjonalnego, mniejszy stopień zaangażowania 
zawodowego oraz mniejsze poczucie wewnętrznego umiejscowienia kontroli.Wnioski. 
Przeprowadzone badania dostarczyły dowodów potwierdzających fakt występowania zespołu 
wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek i lekarzy. Uzyskane wyniki badań wskazują, że 
zespół ten osiągnął większy stopień nasilenia u pielęgniarek w porównaniu z lekarzami i 
wpływał w istotnym stopniu na funkcjonowanie zawodowe tych grup. 
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