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Streszczenie: 

Wstęp. Odpowiedzialność wynikająca z wymagań stawianych 

w pielęgniarstwie sprawia, że wiele pielęgniarek i pielęgniarzy każdego dnia 

odczuwa presję i dyskomfort psychiczny. Mnogość, natężenie i częstotliwość 

czynników stresogennych doświadczanych każdego dnia pracy przez 

pielęgniarki i pielęgniarzy nieuchronnie prowadzą do wzrostu emocji 

negatywnych. W wielu badaniach udowodniono bezpośredni wpływ 

długotrwale doświadczanego przez pielęgniarki stresu na pogorszenie 

jakości życia na różnych jego płaszczyznach. Takie wielowymiarowe 

zaburzenie w pełnieniu ról życiowych prowadzi do wystąpienia objawów 

depresji, a tym samym do pogorszenia własnego dobrostanu zarówno 

psychicznego, jak i fizycznego.  

Cel. Celem pracy było określenie stopnia obciążenia stresem osób 

wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza jak również uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie czy pielęgniarstwo jako zawód szczególnie jest 

narażone na  występowanie depresji. 

http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.001


Materiał i metody. Grupę respondentów stanowiło 100 pielęgniarek 

pracujących w zróżnicowanych formach zatrudnienia w Szpital Lipno Sp. 

Z o.o.  Do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety 

konstrukcji własnej oraz test Becka BDI-II oraz psychologiczny pomiaru 

dyspozycyjnego radzenia sobie MINI COPE. 

Wyniki. Uzyskane wyniki potwierdziły, że pielęgniarstwo jest zawodem 

szczególnie narażonym na długotrwały stres. 80% ankietowanych 

pielęgniarek/rzy wykazuje  duże narażenie na stres, 16% badanych niezbyt 

duże, a 4% znikome. Oznacza to, iż osiem na dziesięć 

pielęgniarek/pielęgniarzy odczuwa duże obciążenie stresem w swoim 

miejscu pracy. Objawy depresji występują u ponad 1/3 badanych (34%). 

Wnioski. Pielęgniarstwo jest zawodem szczególnie obciążone długotrwałym 

stresem, a co za tym idzie co trzecia pielęgniarka wskazuje na występowanie 

objawów depresji. 

 

Słowa kluczowe: pielęgniarstwo, obciążenie, czynniki wywołujące 

długotrwały stres, objawy depresyjne 

 

Summary:  

Introduction.The responsibility arising from the requirements of nursing is 

causing that many nurses feel pressure and discomfort every day. The 

multitude, intensity and frequency of stressors experienced every day by 

nurses inevitably lead to an increase in negative emotions. Many studies 

have proven the direct impact of stress experienced by nurses on the 

deterioration of the quality of life on its various areas. Such 

a multidimensional disorder in performing life roles leads to symptoms of 

depression, and thus to deterioration of both mental and physical well-being. 

Aim. The aim of the presented research was to determine the degree 

of stress burden on people working as a nurse and to answer the question 

whether nursing as a profession is particularly prone to depression. 

Material and methods. The group of respondents consisted of 100 nurses 

working in various forms of employment at Szpital Lipno Sp. z o.o. The study 

used a self-designed questionnaire, Beck's BDI-II test and the psychological 

measurement of disposable coping MINI COPE. 



Results. The obtained results confirmed that nursing is a profession 

particularly exposed to long-term stress. 80% of the surveyed nurses show 

a high exposure to stress, 16% of the respondents not too much, and 4% 

negligible. This means that eight out of ten nurses experience a high stress 

load in their workplace. Symptoms of depression occur in over 1/3 of 

respondents (34%). 

Conclusions. Nursing is a profession that is particularly burdened with long-

term stress, and thus every third nurse indicates symptoms of depression. 

 

Key words: nursing, burden, stress factors, long-term stress, depressive 

symptoms 

 

Wstęp 

Pielęgniarstwo jako profesja obarczone jest duz ą 

odpowiedzialnos cią tak pod względem zdrowia jak i bezpieczen stwa, 

zaro wno własnego jak i pacjenta. Odpowiedzialnos c  ta dla wielu 

pielęgniarek jest z ro dłem presji, kto ra bezpos rednio wpływa na 

rozwo j stresu. W tej pracy ogromną rolę odgrywa nie tylko 

koniecznos c  sprawowania kompleksowej i profesjonalnej opieki nad 

pacjentami w ro z nym stanie, ale takz e stałe ryzyko pogorszenia 

własnego dobrostanu zaro wno psychicznego jak i fizycznego. 

Mnogos c , natęz enie i częstotliwos c  czynniko w stresogennych 

dos wiadczanych na co dzien  przez pielęgniarki nieuchronnie 

prowadzą do wzrostu emocji negatywnych. Wiele dotychczasowych 

badan  dowodzi, z e niepoko j, gniew czy agresja u oso b wysoko 

uspołecznionych są najczęs ciej tłumione i kierowane do wewnątrz, co 

w połączeniu z lękiem staje się podłoz em rozwoju depresji 

i somatyzacji [1]. 

Statystyki są alarmujące. Niezalez ne badania prowadzone na 

przestrzeni ostatniego dziesięciolecia w ro z nych zakątkach s wiata 

zgodnie wykazują częstos c  występowania objawo w depresyjnych na 

poziomie 30% i więcej w poro wnaniu do łącznych przypadko w 



w  danej populacji. Ponadto wyniki badan  nad obciąz eniem 

psychicznym w pielęgniarstwie ujawniają, z e objawy lękowe 

pojawiały się z częstos cią występowania ponad 40%, co daje wynik 

ponad 4-krotnie przekraczający s rednie wartos ci w stosunku do 

wyniku ogo łu [2].  

Pielęgniarki dos wiadczające piętna depresji i stresu mogą 

miec  trudnos ci nie tylko z pełnieniem funkcji zawodowych, ale takz e 

z funkcjonowaniem na innych płaszczyznach z ycia. Artykuł niniejszy 

opisuje jedynie skromny wycinek złoz onego problemu, jakim jest 

szczego lne obciąz enie stresem w pielęgniarstwie oraz jego moz liwe 

negatywne konsekwencje, ws ro d kto rych depresja stanowi jedną 

z najbardziej dotkliwych. Obszernos c  i mnogos c  zagadnien  w tym 

temacie przekracza moz liwos ci tej publikacji, niemniej otwiera pole 

do dalszych analiz i poszukiwan  rozwiązan  opisanego problemu.  

 

Cel pracy  

Celem pracy było okres lenie stopnia obciąz enia stresem oso b 

wykonujących zawo d pielęgniarki/pielęgniarza, jak ro wniez  

uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy pielęgniarstwo jako zawo d 

szczego lnie jest naraz one na występowanie depresji. 

 

Materiał i metody 

 W pracy wykorzystano metodę sondaz u diagnostycznego. 

Technikami badawczymi, jakimi posłuz ono się dla potrzeb procesu 

badawczego były: ankietowanie oraz technika skali szacunkowej. 

Narzędzia uz yte w pracy to: autorski kwestionariusz ankiety własnej, 

Formularz Badania Objawo w Depresji Becka BDI-II oraz Test 

Psychologiczny Pomiaru Dyspozycyjnego Radzenia Sobie MINI COPE. 

 Badanie zostało przeprowadzone z zachowaniem całkowitej 

anonimowości w NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o. Sondaż diagnostyczny 

objął 100 pełnoletnich respondentów, którzy w różnej formie 



i różnym wymiarze godzin pozostają zatrudnieni w charakterze 

pielęgniarki/pielęgniarza w wyżej wymienionej jednostce ochrony 

zdrowia oraz posiadają wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa. 

Otrzymane kwestionariusze każda osoba badana wypełniała 

dobrowolnie, samodzielnie oraz bez narzuconych ograniczeń 

czasowych. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej 

testem χ2 dla prób niezależnych. Przyjęto 5% ryzyko błędu 

wnioskowania. Wartość prawdopodobieństwa p<0,05 uznano za 

statystycznie istotną. Do zbadania zależności statystycznej pomiędzy 

analizowanymi cechami użyto testu Chi - kwadrat.  

  

Wyniki  

Prezentowane poniz ej badania, miały na celu okres lenie 

szczego lnego obciąz enia stresem oso b wykonujących zawo d 

pielęgniarki/pielęgniarza jak ro wniez  uzyskanie odpowiedzi na 

pytanie czy pielęgniarstwo jako zawo d jest szczego lnie obciąz one 

występowaniem objawo w depresyjnych. Ponadto podjęto pro bę 

okres lenia wpływu długos ci staz u pracy pielęgniarek/pielęgniarzy na 

częstos c  występowania objawo w depresji. 



Tab. I. Miejsce pracy a naraz enie na stres. 

 

NARAŻENIE NA STRES 

Ogółem 

Chi-
kwadrat 
Pearson

a 

P 
duże 

niezbyt 
duże 

znikome 

MIEJSC
E 

PRACY 

Ośrodek Terapii 
Uzależnień/placówk

a oświaty 

n 1 0 0 1 

35,43 
0,000

1 

% 
100,0

% 
0,0% 0,0% 100,0% 

placówka oświaty 
n 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 
100,0

% 
100,0% 

przychodnia 
POZ/specjalist. 

n 7 3 0 10 

% 70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

szpital/klinika 
n 58 7 2 67 

% 86,6% 10,4% 3,0% 100,0% 

uzdrowisko 
n 4 4 1 9 

% 44,4% 44,4% 11,1% 100,0% 

Zakł. Opiekuńczo-
Leczniczy/Dom 

Opieki Spol. 
Hospicjum 

n 10 2 0 12 

% 83,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

Ogółem 

n
* 

80 16 4 100 

% 
80,0% 

16,0
% 

4,0% 
100,0

% 

 

Uzyskane na podstawie ankiety własnej oraz formularza BDI-

II rezultaty badan  potwierdziły postawioną hipotezę, 

z e pielęgniarstwo jest zawodem szczego lnie obciąz onym 

długotrwałym stresem. Analiza statystyczna wykazała istotną 

zalez nos c  pomiędzy miejscem pracy ankietowanych a ich opinią, jak 

bardzo są naraz eni na stres w pracy. Ponad 86% badanych 

pracujących w szpitalu/klinice twierdzi, iz  natęz enie stresu w pracy 

jest duz e. Natomiast ponad 44% badanych, kto rych gło wnym 

miejscem zatrudnienia jest uzdrowisko twierdzi, z e natęz enie stresu 

jest niezbyt duz e. 



 

Tab. II. Częstos c  występowania sytuacji stresowych w miejscu pracy. 

 

CZĘSTOŚĆ SYTUACJI 
STRESOWYCH W PRACY 

Ogółem 
Chi-

kwadrat 
Pearsona 

p 
często 

prawie 
zawsze 

rzadko 

MIEJSCE 
PRACY 

Ośrodek Terapii 
Uzależnień/placówka 

oświaty 

n 0 1 0 1 

27,63 0,002 

% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

placówka oświaty 
n 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

przychodnia 
POZ/specjalist. 

n 4 3 3 10 

% 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

szpital/klinika 
n 44 18 5 67 

% 65,7% 26,9% 7,5% 100,0% 

uzdrowisko 
n 3 1 5 9 

% 33,3% 11,1% 55,6% 100,0% 

Zakł. Opiekuńczo-
Leczniczy/Dom 

Opieki Spol. 
Hospicjum 

n 9 0 3 12 

% 75,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

Ogółem 
n* 60 23 17 100 

% 60,0% 23,0% 17,0% 100,0% 

 

Ponadto, kolejna analiza statystyczna wykazała istotną 

zalez nos c  pomiędzy miejscem pracy ankietowanych a tym, jak często 

są naraz eni na sytuacje stresujące w pracy. Ponad 65% badanych 

pracujących w szpitalu przyznaje, iz  często spotyka się z sytuacjami 

stresowymi w pracy. Natomiast ponad 55% badanych zatrudnionych 

gło wnie w uzdrowisku przyznaje, z e rzadko spotykają ich sytuację 

stresowe w pracy. 



 Kolejne wyniki wykazały istotną zalez nos c  pomiędzy staz em 

pracy ankietowanych a ich opinią jak bardzo są naraz eni na stres 

w pracy. W kaz dej badanej grupie wiekowej ponad połowa 

ankietowanych klasyfikuje odczuwane naraz enie na stres jako „duz e”.  

 

Tab. III. Staz  pracy a odczuwane naraz enie na stres. 

 

ODCZUWANIE 
NARAŻENIA NA STRES 

Ogółem 
Chi-

kwadrat 
Pearsona 

P 
duże 

niezbyt 
duże 

znikome 

STAŻ 
PRACY 

W 
LATACH 

11-20 
n 9 7 0 16 

17,12 0,009 

% 56,3% 43,8% 0,0% 100,0% 

21-30 
n 29 1 0 30 

% 96,7% 3,3% 0,0% 100,0% 

mniej 
niż 10 

n 23 3 2 28 

% 82,1% 10,7% 7,1% 100,0% 

ponad 
30 

n 19 5 2 26 

% 73,1% 19,2% 7,7% 100,0% 

Ogółem 
n* 80 16 4 100 

% 80,0% 16,0% 4,0% 100,0% 

 

Dalsza analiza statystyczna wykazała związek pomiędzy 

występowaniem objawo w depresji a naraz eniem na stres w miejscu 

pracy, co potwierdza załoz enia drugiej hipotezy. U 21,3% 

ankietowanych, kto rzy wskazali duz e naraz enie na stres wystąpił 

epizod depresyjny o łagodnym nasileniu, u kolejnych 5% miał on 

nasilenie umiarkowane. Odpowiedzi 12,5% ankietowanych wykazały 

epizod depresyjny o głębokim nasileniu, natomiast 61,3% nie 

wykazało objawo w depresji.  

 



Tab. IV. Występowanie objawo w depresyjnych a naraz enie na stres. 

  

POZIOM DEPRESJI 

Ogółem 

Chi-
kwa
drat 
Pear
sona 

P brak 
depre

sji 

epizod 
depresy

jny o 
głęboki

m 
nasileni

u 

epizod 
depresy

jny o 
łagodny

m 
nasileni

u 

epizod 
depresyj

ny o 
umiarko
wanym 

nasileniu 

NARAŻE
NIE NA 
STRES 

duże 
n 49 10 17 4 80 

5,91 0,0433 

% 61,3% 12,5% 21,3% 5,0% 100,0% 

niezb
yt 

duże 

n 13 0 3 0 16 

% 81,3% 0,0% 18,8% 0,0% 100,0% 

zniko
me 

n 4 0 0 0 4 

% 100,0
% 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ogółem 

n 66 10 20 4 100 

% 66,0
% 

10,0% 20,0% 4,0% 100,0% 

 

Ponadto wykazano istotną zalez nos c  pomiędzy częstos cią 

występowania sytuacji stresowych w miejscu pracy a wystąpieniem 

objawo w depresyjnych. U 26,7% ankietowanych, kto rzy wskazali 

odpowiedz  „często” wystąpił epizod depresyjny o łagodnym nasileniu, 

u kolejnych 6,7% miał on nasilenie umiarkowane. Odpowiedzi 3,3% 

ankietowanych wykazały epizod depresyjny o głębokim nasileniu, 

natomiast 63,3% nie wykazało objawo w depresji.  

 



Tab. V. Częstos c  dos wiadczania sytuacji stresowych w pracy 

a występowanie objawo w depresyjnych. 

 

  

POZIOM DEPRESJI 

Ogółe
m 

Chi-
kwadr

at 
Pearso

na 

p brak 
depre

sji 

epizod 
depresy

jny o 
głęboki

m 
nasileni

u 

epizod 
depresy

jny o 
łagodny

m 
nasileni

u 

epizod 
depres
yjny o 

umiark
owany

m 
nasilen

iu 

CZĘSTOŚĆ 
SYTUACJI 
STRESOW

YCH W 
PRACY 

częst
o 

n 38 2 16 4 60 

26,19 0,001 

% 
63,3

% 
3,3% 26,7% 6,7% 

100,0
% 

praw
ie 

zaws
ze 

n 13 8 2 0 23 

% 
56,5

% 
34,8% 8,7% 0,0% 

100,0
% 

rzad
ko 

n 15 0 2 0 17 

% 
88,2

% 
0,0% 11,8% 0,0% 

100,0
% 

Ogółem 
n 66 10 20 4 100 

% 
66,0

% 
10,0% 20,0% 4,0% 

100,0
% 

 

W tym miejscu nalez y zauwaz yc , iz  u 40% 

ankietowanych, kto rzy bardzo często odczuwają negatywne 

emocje w czasie pracy wystąpił epizod depresyjny o głębokim 

nasileniu, natomiast 60% badanych nie wykazało objawo w 

depresji. Nie da się jednakz e nie zauwaz yc , z e ogo łem 32 % 

badanych odczuwających negatywne emocje w czasie pracy 

dos wiadczyło epizodu depresyjnego o ro z nym stopniu nasilenia.  



Tab. VI. Odczuwanie negatywnych emocji w pracy a występowanie 

objawo w depresyjnych. 

  

POZIOM DEPRESJI 

Ogółem 

Chi-
kwa
drat 
Pear
sona 

P brak 
depre

sji 

epizod 
depresy

jny o 
głęboki

m 
nasileni

u 

epizod 
depresy

jny o 
łagodny

m 
nasileni

u 

epizod 
depresyj

ny o 
umiarko
wanym 

nasileniu 

ODCZUWA
NIE 

NEGATYW
NYCH 

EMOCJI W 
CZASIE 
PRACY 

bard
zo 

częst
o 

n 3 2 0 0 5 

18,25 0,108 

% 
60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

dość 
częst

o 

n 26 8 12 1 47 

% 55,3% 17,0% 25,5% 2,1% 100,0% 

nie 
dotyc

zy 

n 8 0 2 0 10 

% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

rzadk
o 

n 28 0 6 3 37 

% 75,7% 0,0% 16,2% 8,1% 100,0% 

w 
ogóle 

n 1 0 0 0 1 

% 100,0
% 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ogółem 

n 66 10 20 4 100 

% 66,0
% 

10,0% 20,0% 4,0% 100,0% 

 

Ostatnia przeprowadzona analiza statystyczna wykazała 

istotną zalez nos c  pomiędzy staz em pracy ankietowanych a ich 

poziomem depresji, co jednoczes nie potwierdziło trzecią 

z postawionych hipotez; 50% badanych ze staz em pracy ponad 30 lat 

wykazuje brak depresji. Natomiast pozostałe 50% ankietowanych 

pracujących w zawodzie ponad 30 lat wykazuje epizody depresyjne 

o ro z nym stopniu nasilenia.  



 

Tab. VII. Staz  pracy a poziom depresji. 

 

POZIOM DEPRESJI 

Ogółe
m 

Chi-
kwadr

at 
Pearso

na 

P brak 
depre

sji 

epizod 
depresyj

ny o 
głęboki

m 
nasileni

u 

epizod 
depresyj

ny o 
łagodny

m 
nasileni

u 

epizod 
depresyjny 

o 
umiarkowan
ym nasileniu 

STAŻ 
PRAC
Y (w 
latac

h) 

11-
20 

n 11 4 1 0 16 

20,15 
0,01

7 

% 68,8% 25,0% 6,3% 0,0% 
100,0

% 

21-
30 

n 23 1 6 0 30 

% 76,7% 3,3% 20,0% 0,0% 
100,0

% 

mnie
j niż 
10 

n 19 2 7 0 28 

% 67,9% 7,1% 25,0% 0,0% 
100,0

% 

pona
d 30 

n 13 3 6 4 26 

% 50,0% 11,5% 23,1% 15,4% 
100,0

% 

Ogółem 
n 66 10 20 4 100 

% 
66,0

% 
10,0% 20,0% 4,0% 

100,0
% 

 

Dyskusja 

Uzyskane na podstawie ankiety własnej rezultaty badan  

potwierdziły pierwszą postawioną hipotezę, z e pielęgniarstwo jest 

zawodem szczego lnie długotrwałym obciąz onym stresem. W badanej 

grupie respondento w 80% ankietowanych pielęgniarek i pielęgniarzy 

wykazuje duz e naraz enie na stres, 16% badanych niezbyt duz e, a 4% 

znikome. Oznacza to, iz  osiem na dziesięc  pielęgniarek/pielęgniarzy 

odczuwa duz e obciąz enie stresem w swoim miejscu pracy. 60% 



badanych przyznaje, iz  często spotykają się z sytuacją stresową 

w pracy. 23% badanych odpowiada, z e spotyka się z taką sytuacją 

prawie zawsze, a 17% respondento w rzadko dos wiadcza sytuacji 

stresowych w pracy.  

Nawiązując do powyz ej opisanych aspekto w i analizując 

zjawisko stresu w zawodzie pielęgniarki w konteks cie pierwszej 

postawionej hipotezy, nalez y mocno zaznaczyc  jego długoterminowe 

oddziaływanie, przez co staje się on szczego lnie dotkliwym, 

powtarzalnym i w oczywisty sposo b negatywnym składnikiem nie 

tylko s rodowiska pracy ale takz e innych obszaro w codziennego 

funkcjonowania. Duz a powtarzalnos c  w skali 60% (często) oraz 23% 

(prawie zawsze), ogromne natęz enie wielkos ci 80% oraz 

dos wiadczanie negatywnych emocji po zakon czeniu pracy przez 61% 

ankietowanych dobitnie s wiadczą o przytłaczającej skali tego 

zjawiska oraz jego długoterminowos ci. Niemal identyczny wynik 

opisują w swojej pracy Roberts i wsp. przytoczone przez niego wyniki 

badan  wskazują na szczego lne naraz enie wystąpienia skutko w 

długotrwałego stresu, w tym somatyzacji u ponad 60% badanej grupy 

pielęgniarek [3]. 

Wyniki te korespondują z badaniami przeprowadzonymi 

przez Kędrę i Nowocien , w kto rych potwierdziły one występowanie 

w pielęgniarstwie charakterystycznego stresu, kto rego czynniki są 

specyficzne dla tego zawodu - odpowiedzialnos c  za z ycie i zdrowie 

oraz brak zrozumienia ze strony pacjento w i ich rodzin [4]. Podobne 

wyniki badan  w swojej pracy nad stresem i wypaleniem zawodowym 

w pielęgniarstwie opisują Dąbrowska, Olejnik, Kułak – Bejda 

i Krajewska – Kułak, gdzie na podstawie przeanalizowanych badan  

i dostępnej literatury dowodzą, z e personel pielęgniarski jest 

nieustannie naraz ony na przez ywanie stresu zawodowego [5].  

Ponadto, analiza statystyczna wykazała istotną zalez nos c  

pomiędzy miejscem pracy ankietowanych a ich opinią jak bardzo są 



naraz eni na stres w pracy. Ponad 86% badanych pracujących 

w szpitalu/klinice twierdzi, iz  natęz enie stresu w pracy jest duz e. 

Wynik wpisuje się w załoz enia koncepcji przedstawionej przez 

Maslach i Leiter, gdzie wskazują oni na organizację miejsca pracy oraz 

jej dysfunkcje jako gło wne z ro dła sytuacji stresowych ws ro d 

pracowniko w [6]. 

  Dzięki przeprowadzonej analizie statystycznej wykazano 

istotną zalez nos c  pomiędzy staz em pracy ankietowanych a ich opinią 

jak bardzo są naraz eni na stres w pracy. Ponad 96% badanych 

ze staz em pracy 21-30 lat twierdzi iz  natęz enie stresu w pracy jest 

duz e. Odpowiedzi te nie są zgodne ze stanowiskiem Kliszcz, kto ra 

w swoim artykule wskazuje na badania pielęgniarek w grupie 

o s redniej wieku 63 lata; osoby te były najbardziej podatne 

na podwyz szony poziom stresu i związanego z nim lęku niezalez nie 

od staz u pracy [7]. 

Niejako negatywnym podsumowaniem uzyskanych rezultato w 

w zakresie obciąz enia stresem w pielęgniarstwie są odpowiedzi 

ankietowanych udzielone na pytanie o ponowny wybo r zawodu; na 

100 ankietowanych tylko 9 oso b zdecydowanie wybrałoby ten zawo d 

ponownie, 29 oso b odpowiedziało „raczej tak”, natomiast pozostałe 

62 osoby albo nie są w stanie skłonic  się w z adną stronę (tak lub nie), 

albo nie zdecydowałyby się na wybo r zawodu 

pielęgniarki/pielęgniarza ponownie. 

W celu zweryfikowania postawionej hipotezy dotyczącej 

obciąz enia występowaniem objawo w depresji ws ro d oso b 

pracujących w pielęgniarstwie, przeprowadzono badanie zalez nos ci 

pomiędzy miejscem pracy a występowaniem objawo w depresji - 

analiza statystyczna nie wykazała istotnej zalez nos ci pomiędzy 

miejscem pracy ankietowanych a ich poziomem depresji, niemniej 

nalez y zaznaczyc , z e odpowiedzi 13 oso b, kto rych gło wnym miejscem 

zatrudnienia jest szpital lub klinika wskazują na epizod depresyjny 



o łagodnym nasileniu, 3 odpowiedzi wskazują na epizod 

o umiarkowanym charakterze, a 6 udzielonych odpowiedzi wskazało 

na epizod depresyjny o głębokim nasileniu. Oznacza to, z e u 22 z 67 

badanych, czyli u prawie 33% oso b zatrudnionych w szpitalu lub 

klinice wystąpiły objawy depresyjne.  

Kolejną, badaną zalez nos cią, był związek wieku 

ankietowanych i występowania u nich objawo w depresji. 

Przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała istotnej zalez nos ci 

pomiędzy wiekiem ankietowanych a ich poziomem depresji. Niemniej 

jednak nie moz na zlekcewaz yc  faktu, iz  odpowiedzi 34 oso b, (łącznie 

ze wszystkich grup wiekowych), wykazały wystąpienie epizodu 

depresyjnego o ro z nym nasileniu. Biorąc pod uwagę, iz  liczebnos c  

całej grupy ankietowanych wynosiła 100, uzyskany wynik stanowi az  

34% ogo łu. 

Ro wniez  poddano analizie związek pomiędzy naraz eniem na stres 

w miejscu pracy i występowaniem objawo w depresji. Analiza 

statystyczna wykazała istnienie związku pomiędzy wymienionymi 

wyz ej zmiennymi. U 21,3% ankietowanych, kto rzy wskazali duz e 

naraz enie na stres wystąpił epizod depresyjny o łagodnym nasileniu, 

u kolejnych 5% miał on nasilenie umiarkowane. Odpowiedzi 12,5% 

ankietowanych wykazały epizod depresyjny o głębokim nasileniu, 

natomiast 61,3% nie wykazało objawo w depresji.  

Następną badaną zalez nos cią w zakresie weryfikacji drugiej 

hipotezy był związek występowania objawo w depresyjnych 

a częstos cią naraz enia na stres w miejscu pracy. Analiza statystyczna 

wykazała istotną zalez nos c  pomiędzy częstos cią występowania 

sytuacji stresowych w miejscu pracy a wystąpieniem objawo w 

depresyjnych. W badanej grupie 100 oso b, 34 odpowiedzi wskazują 

na wystąpienie epizodu depresyjnego (o ro z nym nasileniu). 

Ostatni badany związek stanowiło odczuwanie negatywnych 

emocji a występowanie objawo w depresyjnych. W tym przypadku 



u 40% ankietowanych, kto rzy bardzo często odczuwają negatywne 

emocje w czasie pracy wystąpił epizod depresyjny o głębokim 

nasileniu, natomiast 60% badanych nie wykazało z adnych objawo w 

depresji. Oznacza to, iz  zalez nos c  tą cechuje największy odsetek 

obciąz enia niz  pozostałe badane na potrzeby drugiej hipotezy 

związki. 

Wszystkie powyz ej uzyskane wyniki wskazują, z e nie mniej 

niz  30 % badanej zbiorowos ci dos wiadcza lub dos wiadczyło epizodu 

depresyjnego o ro z nym nasileniu, kto rego z ro dło stanowił stres 

w pracy. Uzyskany wynik jest zaskakująco zgodny z badaniami 

własnymi Maharaj, Lees i Lal, kto re w badaniu kohortowym 

przeprowadzonym ws ro d australijskich pielęgniarek w 2017 roku 

wykazały rozpowszechnienie objawo w depresyjnych na poziomie 

32,4% badanej zbiorowos ci. Ponadto wskazują wiek, lata pracy 

i dos wiadczanie negatywnych emocji w związku z wykonywaną pracą 

jako mające znaczący wpływ na rozwo j depresji ws ro d pielęgniarek 

[2]. Zalez nos ci pomiędzy miejscem zatrudnienia a występowaniem 

objawo w depresji została ro wniez  sprawdzone w pracy Letvak, Ruhm 

i McCoy, gdzie autorzy wykazali najsilniejsze obciąz enie depresją 

ws ro d oso b zatrudnionych w szpitalu. Ponadto badania te ujawniły 

silny wpływ objawo w depresyjnych na subiektywne odczucie 

dobrostanu zaro wno fizycznego jak i umysłowego pielęgniarek [8]. 

Kolejny badany związek to zalez nos c  pomiędzy naraz eniem na stres 

w miejscu pracy a natęz eniem objawo w depresji – odpowiedzi 34% 

badanych wykazały istnienie takiego związku, co częs ciowo 

koresponduje z wynikami uzyskanymi przez Da Silva Gherardi – 

Donato i wspo łpracowniko w, kto rzy w swoich badaniach taką 

zalez nos c  wykazali u 20% ankietowanych, a na podstawie 

przeanalizowanej przez nich literatury przytaczają wartos c  28,8% [9]. 

 Jako ostatnią hipotezę w niniejszej pracy przyjęto wpływ staz u 

pracy na częstos c  występowania objawo w depresji. Przeprowadzona 



analiza statystyczna wykazała istotną zalez nos c  pomiędzy staz em 

pracy ankietowanych a ich poziomem depresji. 50% badanych ze 

staz em pracy ponad 30 lat wykazuje brak depresji. Natomiast 

pozostałe 50% ankietowanych pracujących w zawodzie ponad 30 lat 

wykazuje epizody depresyjne o ro z nym stopniu nasilenia. Oznacza to, 

z e połowa badanej zbiorowos ci pielęgniarek i pielęgniarzy zostaje 

dotknięta objawami depresji.  

 W zakresie badania powyz szej zalez nos ci interesujące wyniki 

uzyskał zespo ł Haor, Głowackiej, S lusarza i Piotrowskiej, kto ry 

zauwaz ył, z e zadowolenie z z ycia ws ro d badanej grupy zmienia się 

w sposo b odwrotnie proporcjonalny do staz u pracy; istotnie maleje 

wraz z rosnącą ilos cią przepracowanych lat i przybiera najniz sze 

wartos ci ws ro d pielęgniarek, kto re przepracowały w zawodzie więcej 

niz  30 lat. Ponadto zauwaz ają oni, z e zwiększenie liczby czynniko w 

wywołujących stres wynikający z pełnienia funkcji zawodowych 

postępuje w miarę zaawansowania wieku i staz u pracy pielęgniarek. 

Ro wnie waz ną poczynioną obserwacją jest stwierdzenie, z e im 

dłuz szy staz  pielęgniarek i pielęgniarzy tym większa skłonnos c  do 

łatwego wycofywania się, godzenia z niepowodzeniami oraz 

rezygnacji z sukceso w [10]. 

 Niejako uzupełniającym badaniem na potrzeby niniejszej 

pracy było wykorzystanie kwestionariusza MINI-COPE dla oceny 

radzenia sobie ze stresem i jego skutkami. Według udzielonych 

odpowiedzi badani ws ro d sposobo w radzenia sobie ze stresem 

najczęs ciej wskazywali (wartos ci s rednie): zajmowanie się czyms  

innym; s rednio – 2,21, akceptację zaistniałego faktu; s rednio – 2,02 

oraz z artowanie na temat stresowej sytuacji – 1,99. W dalszej 

kolejnos ci ankietowani wskazali obwinianie siebie – 1,94, aktywne 

radzenie sobie – 1,89 oraz poszukiwanie instrumentalnego wsparcia – 

1,85. Najmniej odpowiedzi skłaniało się w stronę uz ywania substancji 

psychoaktywnych i alkoholu – 0,28 oraz zaprzeczania – 0,05.  



Tab. VIII. Wyniki badan  uzyskane za pomocą formularza MINI-COPE. 

Nazwa skali Twierdzenia 
Numery 

pytań 
Śred
nia 

SD 

Aktywne radzenie sobie 
podejmowanie działań 
zmierzających do poprawienia 
sytuacji 

2,7 1,89 0,22 

Planowanie 
zastanawianie się i planowanie 
tego co należy zrobić 

14,25 1,42 0,24 

Pozytywne 
przewartościowanie 

spostrzeganie sytuacji w bardziej 
pozytywnym świetle 

12,17 1,22 0,22 

Akceptacja 
przyjęcie zaistniałej sytuacji i 
uczenie się jak z tym żyć 

20,24 2,02 0,34 

Poczucie humoru 
żartowanie i traktowanie sytuacji 
jako zabawy 

18,28 1,99 1,20 

Zwrot ku religii 
modlitwa. Medytowanie celem 
znalezienia ukojenia 

22,27 1,15 0,52 

Poszukiwanie wsparcia 
emocjonalnego 

szukanie otuchy, zrozumienia i 
wsparcia od innych 

5,15 1,55 0,19 

Poszukiwanie wsparcia 
instrumentalnego 

szukanie i otrzymywanie pomocy 
od innych 

10,23 1,85 0,21 

Zajmowanie się czymś 
innym 

zajmowanie się innymi 
czynnościami, aby nie myśleć o 
zdarzeniu 

1,19 2,21 0,56 

Zaprzeczanie 
odrzucanie faktu zaistnienia 
sytuacji 

3,8 0,5 0,44 

Wyładowanie ujawnienie negatywnych emocji 9,21 0,35 0,97 

Zażywanie substancji 
psychoaktywnych 

zażywanie środków dla 
złagodzenia przykrych emocji 

4,11 0,28 0,11 

Zaprzestanie działań 
rezygnacja z podejmowania 
wysiłków dla osiągnięcia celu 

6,16 1,3 0,14 

Obwinianie siebie krytykowanie i obwinianie siebie  13,26 1,94 0,12 

 

Wyniki te częs ciowo odpowiadają rezultatom uzyskanym 

przez Grabowskiego, Pollak i Czerw, kto rzy w swoich badaniach 

wskazują na grupowanie czynniko w w ramach stosowanych strategii 

radzenia sobie ze stresem. W badaniach tego zespołu, jak 

i w badaniach własnych zauwaz ono skłonnos c  badanych oso b 

do stosowania działan  z zakresu strategii zaro wno emocjonalnej oraz 

strategii aktywnego działania [11]. 

 



Wnioski 

W wyniku przeprowadzonych badan  i uzyskanych na ich podstawie 

danych sformułowano następujące wnioski; 

1. Pielęgniarstwo jest zawodem szczego lnie obciąz onym 

długotrwałym stresem, kto ry przede wszystkim zalez y od miejsca 

pracy i częstotliwos ci sytuacji stresowych. Pielęgniarki 

i pielęgniarze szczego lnie dos wiadczają stresu w wyniku 

wykonywanych obowiązko w zawodowych. 

2. Pielęgniarstwo jako zawo d jest obciąz one występowaniem 

objawo w depresji, kto re występują u ponad 1/3 badanych (34%). 

Nasilenie tych objawo w jest zalez ne od naraz enia na stres 

w miejscu pracy i częstotliwos ci występowania stresoro w.  

3. Długos c  staz u pracy ma wpływ na częstos c  występowania 

objawo w depresji. Największe nasilenie występowania epizodo w 

depresyjnych o ro z nym nasileniu obserwuje się u połowy 

badanych pielęgniarek/pielęgniarzy o staz u pracy ponad 30 lat. 

 

Zalecenia dla praktyki pielęgniarskiej 

Pielęgniarki powinny systematycznie i długofalowo 

uczestniczyc  w szkoleniach oraz kursach prowadzonych przez 

psychologo w oraz terapeuto w by doskonalic  swoje umiejętnos ci 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. 
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