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Wypalenie zawodowe a poziom empatii i altruizmu  

u personelu pielęgniarskiego – pilotaż 

Burnout syndrome and empathy and altruism level among 

nurses - the preliminary study 

 
Abstrakt: Celem badania była weryfikacja poziomu nasilenia wypalenia zawodowego u personelu 
pielęgniarskiego pracującego w różnych sektorach ochrony zdrowia, które nie były dedykowane do 
udzielania świadczeń zdrowotnych osobom z infekcją COVID-19.. Analizie poddano również związek 
pomiędzy poziomem empatii, altruizmu oraz depresji a natężeniem poszczególnych wskaźników 
wypalenia zawodowego wśród respondentów. Badaniem objęto łącznie 178 osób - personel 
zatrudniony w opiece psychiatrycznej  (64 osoby) i w innych sektorach ochrony zdrowia (114 osób). 
Uczestnicy badania wypełnili pięć kwestionariuszy: socjodemograficzny oraz cztery testy kliniczne: 
Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Christiny Maslach, Skalę Depresji Becka, Skalę 
Zrównoważonej Emocjonalnej Empatii i Kwestionariusz Postaw Altruistycznych. Przy użyciu testów 
klinicznych oceniono: ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego oraz jego trzy wymiary (wyczerpanie 
emocjonalne, depersonalizację i satysfakcję zawodową), poziom depresji, altruizmu i emocjonalnej 
empatii. Personel pielęgniarski zatrudniony w opiece psychiatrycznej charakteryzował się niższym 
poziomem wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji oraz satysfakcji zawodowej i altruizmu w 
porównaniu do średniego personelu medycznego zatrudnionego w sektorach ochrony zdrowia 
innych niż psychiatryczny. Ponadto wykazano dodatnią korelację pomiędzy nasileniem depresji a 
poziomem wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i ogólnego wskaźnika wypalenia 
zawodowego w obydwu badanych grupach (psychiatryczny versus niepsychiatryczny personel 
pielęgniarski). Przedstawiciele personelu pielęgniarskiego pracujący w psychiatrycznych jednostkach 
ochrony zdrowia odznaczają się niższym poziomem wypalenia zawodowego, altruizmu 
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy niż ma to miejsce w przypadku osób zatrudnionych 
w pozostałych sektorach medycznych. Wyższy poziom wypalenia zawodowego współwystępuje z 
większym nasileniem objawów depresyjnych. Różnice w poziomach poszczególnych dymensji 
wypalenia zawodowego oraz altruizmu mogą wynikać ze specyfiki pracy w różnych sektorach 
medycznych. Należy podkreślić na przewlekłość, nawrotowość chorób psychicznych, wyższy 
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współczynnik rehospitalizacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi czy odroczony w czasie efekt 
procesu terapeutycznego.  
Słowa klucze: opieka psychiatryczna, personel pielęgniarski, wypalenie zawodowe 

 
Abstract: The aim of the study was to verify the level of burnout severity in nursing staff working in 
various health care sectors that were not dedicated to providing health services to people with 
COVID-19 infection. The relationship between the level of empathy, altruism and depression and the 
intensity of individual burnout indicators was also analyzed. professional among the respondents.  
The study covered a total of 178 people - staff employed in psychiatric care (64 people) and in other 
health care sectors (114 people). The study participants completed five questionnaires: a 
sociodemographic and four clinical tests: Christina Maslach's Burnout Questionnaire, Beck Depression 
Scale, Balanced Emotional Empathy Scale, and Altruistic Attitudes Questionnaire. Using clinical tests, 
the following were assessed: the general index of occupational burnout and its three dimensions 
(emotional exhaustion, depersonalization and job satisfaction), the level of depression, altruism and 
emotional empathy. Nursing staff employed in psychiatric care was characterized by lower levels of 
emotional exhaustion and depersonalization, as well as professional satisfaction and altruism 
compared to the average medical staff employed in health care sectors other than psychiatric. 
Moreover, a positive correlation was found between the severity of depression and the level of 
emotional exhaustion, depersonalization and general occupational burnout index in both study 
groups (psychiatric versus non-psychiatric nursing staff). Nursing staff representatives working in 
psychiatric health care units are characterized by a lower level of occupational burnout, altruism and 
job satisfaction than in the case of people employed in other medical sectors. A higher level of 
occupational burnout is associated with a greater intensity of depressive symptoms. Differences in the 
levels of individual dimensions of occupational burnout and altruism may result from the specificity 
of work in various medical sectors. It should be emphasized that the chronicity, recurrence of mental 
illnesses, the higher rate of rehospitalisation of patients with mental disorders or the delayed effect of 
the therapeutic process. 
Keywords: mental health, nurses, professionals burnout syndrome 

 

1. Wprowadzenie 

 

We współczesnym świecie, który nieustannie podnosi standardy i tempo życia 

wypalenie zawodowe staje się coraz bardziej powszechnym problemem. Christina Maslach 

(psycholog społeczny) niemal równocześnie z Herbertem Freudenbergerem (psychiatra) 

opisała wielowymiarowy zespół wypalenia obejmujący: wyczerpanie emocjonalne, 

depersonalizację oraz obniżony poziom satysfakcji z wykonywanego zawodu (Maslach, 

Jackson, Leiter, 1996). Pierwszy z tych wskaźników łączy się z nadmiernym poczuciem 

zmęczenia nie tylko fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego. Charakterystyczny jest 

brak energii do działania, zmniejszone odczuwanie pozytywnych emocji, drażliwość oraz 

postawa rezygnacyjna. Wyczerpanie emocjonalne przekłada się na relacje międzyludzkie, 

pogarszając ich jakość. Ma to związek z drugą dymensją modelu - depersonalizacją. Polega 

ona na negatywnym, często przedmiotowym i cynicznym podejściu do innych ludzi oraz 

dystansowaniu się od nich, co stanowi pewną formę obrony przed większym 

zaangażowaniem się jednostki. Obniżony poziom satysfakcji z wykonywanego zawodu 

wynika z poczucia niekompetencji, braku możliwości kontynuacji dotychczasowych 
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obowiązków zawodowych oraz dalszego rozwoju zawodowego. Powoduje to stres i 

dyskomfort oraz niekorzystnie wpływa na samoocenę.  

Istnieje wiele przyczyn wypalenia zawodowego. Znaczącą rolę odgrywają czynniki 

indywidualne: cechy osobowościowe i temperamentalne, podatność na reagowanie lękiem 

bądź innymi negatywnymi emocjami ( Zimmerman, Swider, Eun Woo, Allen, 2016), sposoby 

radzenia sobie ze stresem (McCarthy, Gastmans, 2015), osobiste preferencje (na przykład 

zgodność wykonywanego zawodu z zainteresowaniami i aspiracjami) czy poziom 

kompetencji (Bakker, Costa, 2014). To od nich zależy odpowiedź organizmu na warunki 

zewnętrzne takie jak obciążenie, poziom wymagań, adekwatność wynagrodzenia czy 

konflikty w środowisku pracy. Znaczenie mają także wcześniejsze doświadczenia życiowe 

oraz dostęp do różnorodnych form wsparcia społecznego (Hakanen, Bakker, 2017).  

W odpowiedzi na doniesienia o rosnącej skali omawianego zjawiska badacze 

dokonali analiz w obrębie poszczególnych grup zawodowych w celu wyodrębnienia tych 

najbardziej narażonych na występowanie zjawiska wypalenia zawodowego. Liczne 

doniesienia wskazują, że problem dotyczy przede wszystkim personelu medycznego 

(lekarzy, pielęgniarek), pracowników socjalnych, nauczycieli oraz policjantów - 

przedstawicieli profesji społecznych, których zadaniem jest niesienie szeroko rozumianej 

pomocy (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001). W zawodach tych nacisk kładzie się na posiadanie 

przez pracowników kompetencji komunikacyjnych, takich jak: empatyczne słuchanie, 

cierpliwość, okazywanie zainteresowania i wsparcia oraz umiejętność skutecznej interwencji. 

Duże znaczenie dla funkcjonowania jednostki w środowisku pracy ma ilość odbiorców 

usług, nasilenie i mnogość zgłaszanych przez nich problemów oraz ich adekwatność w 

stosunku do możliwych do zaproponowania zasobów, co przekłada się na efektywność 

podejmowanych działań (Maslach, 2003).  

Wypalenie zawodowe w ochronie zdrowia stanowi znaczący problem i niesie za sobą 

poważne skutki zarówno dla samej jednostki, jak i jej otoczenia rodzinnego oraz 

zawodowego (Huynh, Bowles, Yen, Phillips, Waller, Hall, Tu, 2018). Jest to jeden z 

najczęstszych powodów wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, co przyczynia 

się do pogłębiania niedoborów kadrowych w większości krajów Unii Europejskiej (Dimou, 

Eckelbarger,  Riall., 2016). Oprócz złego samopoczucia i problemów zdrowotnych wypalenie 

zawodowe wpływa negatywnie na jakość wykonywanej pracy. Istnieją doniesienia 

wskazujące na silny związek między stopniem wypalenia zawodowego personelu 

medycznego, a ilością popełnianych przez nich błędów (Trockel, Sinsky, West, Dyrbye, 

Tutty, Carlasare, Wang, Shanafelt, 2021). W przypadku osób wykonujących zawody 

medyczne konsekwencje zaniedbań czy pomyłek mogą być nieodwracalne i poważne. Z tego 

względu tak ważne jest podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych 

ukierunkowanych na konkretną grupę zawodową (Wei, Roberts, Strickler, Corbett, 2019). 

White i współpracownicy (2019) przeprowadzili metaanalizę badań, obejmującą populację 61 
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168 osób personelu pielęgniarskiego z 12 krajów świata. Wskazała ona na występowanie 

wypalenia zawodowego u ponad 25% respondentów, a w Grecji - aż u 78%. Istotne dla 

poziomu jego nasilenia okazało się miejsce zatrudnienia oraz rodzaj specjalizacji. 

Metaanaliza 38 badań opublikowanych do 2018 roku (63% badaczy do oceny wypalenia 

zawodowego korzystało z MBI) wykazała, że wśród personelu pielęgniarskiego u 31% 

występuje wyczerpanie emocjonalne, u 24% - wysoki poziom depersonalizacji, a u 38% - 

niski poziom osiągnięć osobistych. Czynniki związane z wypaleniem zawodowym 

obejmowały doświadczenie zawodowe, czynniki psychologiczne oraz stan cywilny (Molina-

Praena, Ramirez-Baena, Gómez-Urquiza, Cañadas, De la Fuente, Cañadas-De la Fuente, 

2018).  Stan pandemii COVID-19 bezsprzecznie wpływa negatywnie na wypalenie 

zawodowe personelu medycznego. Badanie ankietowe ponad 12,5 tysiąca osób, z których 

52,3% pracowało w wyznaczonych szpitalach dla pacjentów z infekcją COVID-19, wykazało 

obecność wyczerpania emocjonalnego w umiarkowanym stopniu u 39,3% osób, wyczerpanie 

emocjonalne było większe u kobiet pracujących na oddziałach intensywnej opieki 

medycznej, w szpitalach i oddziałach wyznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 (R. 

Chen, Sun, J. Chen, Jen, Kang, Kao, Chou, 2021). 

Z uwagi na niewielką ilość doniesień dotyczących wypalenia zawodowego w grupie 

osób udzielających świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna celem niniejszego badania 

stała się eksploracja różnic w obrębie poszczególnych wskaźników wypalenia zawodowego 

pomiędzy średnim personelem medycznym pracującym w psychiatrycznych jednostkach 

ochrony zdrowia w zestawieniu z tym, zatrudnionym w innych sektorach medycznych. 

Dokonano także oceny poziomu empatii, altruizmu i stopnia nasilenia depresji w populacji 

średniego personelu medycznego oraz analizowano wpływ wyżej wymienionych 

czynników na poziom wypalenia zawodowego oraz jego poszczególnych dymensji. 

 

2. Materiał i metody  

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie było wyrażenie pisemnej zgody na udział w 

badaniu przez personel pielęgniarski zatrudniony w wybranych jednostkach ochrony 

zdrowia znajdujących się na terenie województwa lubelskiego, które nie były dedykowane 

do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom z infekcją COVID-19. Otrzymano 199 

anonimowych kwestionariuszy od średniego personelu medycznego zatrudnionego w 

oddziałach szpitalnych: klinicznych, specjalistycznych wojewódzkich, powiatowych oraz 

jednostek opieki długoterminowej. Na propozycję udziału w badaniu nie zareagował 

personel pracujący w  ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. 

Z analizy wyłączono odpowiedzi osób, które zadeklarowały jednoczesne 

zatrudnienie w więcej niż jednym miejscu pracy (16 osób), bądź wypełniły jedynie część 

kwestionariuszy) (5 osób). Ostatecznie do badania włączono grupę 178 osób: 170 kobiet 
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(95,5% ogółu) i 8 mężczyzn (4,5% ogółu) w wieku od 23 do 64 lat, pracujących w oddziałach: 

psychiatrycznym (59 osób), wewnętrznym (35 osób), chirurgicznym (17 osób), 

kardiologicznym (14 osób),intensywnej opieki medycznej (13 osób), ginekologiczno-

położniczym (8 osób), pulmonologicznym (7 osób), paliatywnym (2 osób) oraz w ogólnym (8 

osób) i psychiatrycznym (5 osób)  zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 

Osoby uczestniczące w badaniu zostały poproszone o wypełnienie 5 

kwestionariuszy: autorskiego (socjodemograficznego) oraz czterech testów klinicznych: 

Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (ang. Maslach Burnout Inventory – MBI), Skali 

Depresji Becka (ang. Beck Depression Inventory, BDI), Skali Zrównoważonej Emocjonalnej 

Empatii (ang. The Balanced Emotional Empathy Scale, BEES) i Kwestionariusza Postaw 

Altruistycznych (ang. The Self-Report Altruism Scale, SRAS).  

Autorski kwestionariusz składał się z pytań zamkniętych zawierających dane 

socjodemograficzne, takie jak: płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, miejsce zatrudnienia i 

zamieszkania, staż pracy w ochronie zdrowia i w opiece psychiatrycznej, liczba godzin pracy 

w ciągu tygodnia. Do oceny wypalenia zawodowego zastosowano polską adaptację MBI 

autorstwa Pasikowskiego (2009). Ze względu na własności psychometryczne jest to 

najczęściej używany kwestionariusz. Współczynniki rzetelności alfa Cronbacha (0.55 - 

0.7925) są porównywalne do tych uzyskanych w oryginalnych badaniach Maslachon (1996). 

Do oceny wypalenia zawodowego służy pierwsza część MBI, w której osoby badane 

wybierając odpowiedzi „tak” lub „nie” ustosunkowywały się do 22 twierdzeń ujętych w 3 

podskalach: emocjonalnego wyczerpania (9 pozycji), depersonalizacji (5 pozycji) i obniżenia 

zadowolenia z osiągnięć zawodowych (8 pozycji). Następnie wyniki surowe zostały 

poddane standaryzacji i otrzymano wskaźniki wypalenia zawodowego: numer 1 (WWZ1) - 

dotyczący wyczerpania emocjonalnego, numer 2 (WWZ2) - odpowiadający depersonalizacji i 

numer 3 (WWZ3) - odzwierciedlający poziom satysfakcji zawodowej oraz ogólny wskaźnik 

wypalenia zawodowego (OWWZ), będący średnią arytmetyczną sumy wskaźników 

poszczególnych wymiarów wypalenia zawodowego. Powyższy sposób interpretacji 

wyników pozwolił uzyskać informacje dotyczące zarówno poszczególnych podskal 

(wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, poczucie niespełnienia zawodowego) jak i 

ogólnego wskaźnika wypalenia zawodowego (Fengler, 2000). 

Do oceny stopnia nasilenia objawów depresyjnych zastosowano popularne, 

standaryzowane narzędzie badawcze - Inwentarz Depresji Becka (19961), który odnosi się do 

21 objawów depresji występujących w ciągu 30 dni poprzedzających badanie.  

W badaniu ujęto także poziom emocjonalnej empatii rozumianej jako pośrednie 

doświadczanie przez jednostkę emocji innego człowieka charakterystyczne dla prawidłowo 

rozwiniętej osobowości i odzwierciedlające pozytywne zdolności interpersonalne. Do jej 

pomiaru wykorzystano narzędzie o udowodnionej naukowej przydatności i rzetelności – 

kwestionariusz BEES. Pozwala on na ocenę stopnia nasilenia odczuwania uczuć innych 
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ludzi. Osoba badana przy pomocy 9-cio stopniowej skali decyduje w jakim stopniu zgadza 

się lub nie z każdym z 30 twierdzeń. Skala BEES mierzy w równoważny sposób: pośrednie 

doświadczanie uczuć innych i pozytywne zdolności interpersonalne (Mehrabian, 1997).  

Do oceny poziomu altruizmu personelu pielęgniarskiego zastosowano 

Kwestionariusz Postaw Altruistycznych, w ramach którego osoba badana dokonuje 

samodzielnej oceny częstotliwości angażowania się w zachowania altruistyczne wybierając 

jedną z pięciu możliwości: „nigdy”, „raz”, „więcej niż raz”, „często” bądź „bardzo często”. 

W zależności od wybranego wariantu za każdą odpowiedź przyznawane jest od 0 do 4 

punktów (Rushton, Chrisjohn, Fekken, 1981). 

Analiza statystyczna została przeprowadzona z użyciem programu IBM SPSS 

Statictics 24. Dla cech mierzalnych normalność rozkładu analizowanych parametrów 

oceniono testem Shapiro-Wilka. Dane o rozkładzie zbliżonym do normalnego zostały 

poddane analizie przy użyciu testu t-Studenta dla grup niezależnych. Dane o rozkładzie 

odbiegającym od normalnego poddano analizie przy użyciu testu U-Manna Whitney’a. 

Analizy korelacji dokonano przy użyciu współczynnika korelacji r-Pearsona i rho-

Spearmana. Wartość p<0,05 przyjęto jako wskazującą na istnienie istotnych statystycznie 

różnic bądź zależności.  

 

3. Wyniki 

 

Dla celów analizy statystycznej uczestników badania podzielono na dwie grupy. 

Grupa osób zatrudnionych w psychiatrycznych jednostkach ochrony zdrowia stanowiła 

grupę badaną (n=64) [62  kobiety (96,9%) i 2  mężczyzn (3,1%)], a personel pielęgniarski 

pracujący w innych specjalnościach medycznych stanowił grupę kontrolną (n=114) 

[108 kobiet (94,7%) i 6  mężczyzn (5,3%)].   

16 osób uczestniczących w badaniu (9%) zadeklarowało wyższe wykształcenie 

(magisterium) [2 osoby w grupie badanej (3,1%) i 14 osób w grupie kontrolnej (12,3%)], 78 

osób (43,8%) ukończyło studia licencjackie w zakresie pielęgniarstwa [29 osób z grupy 

badanej (45,3%) i 49 osób z grupy kontrolnej (43%)], a 84 osoby personelu pielęgniarskiego 

(47,2%) posiadało wykształcenie średnie [33 osoby z grupy badanej (51,6%) i 51 osób z grupy 

kontrolnej (44,7%)]. 

146 osób (82%) pozostawało w związku małżeńskim [52 z grupy badanej (81,3%) i 94 

z grupy kontrolnej (82,5%)], 23 osoby deklarowały stan wolny (13%) [5 z grupy badanej 

(7,8%) i 18 z grupy kontrolnej (15,8%)], a 9 osób (5%) doświadczyło śmierci współmałżonka 

[7 z grupy badanej (10,9%) i 2 z grupy kontrolnej (1,8%)]. 

112  osób uczestniczących w badaniu (62,9%) mieszkało w mieście [40  osób z grupy 

badanej (62,5%)  i 72 osoby z grupy kontrolnej (63,2%)], a 66 osób na wsi (37,1%) [24 osoby z 
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grupy badanej (37,5%) i 42 osoby z grupy kontrolnej (36,8%)]. Miejsce pracy prawie 

wszystkich uczestników badania [177 osób (99,4%)] znajdowało się na terenie miejskim.  

Analiza statystyczna wykazała, że osoby z grupy kontrolnej poświęcały na pracę 

więcej godzin w ciągu tygodnia niż osoby z grupy badanej (Z = -7,388; p < 0,001) (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Charakterystyka zmiennych dotyczących zatrudnienia w badanych grupach 

           Analizowane                  

                  zmienne 

Grupa  

Wiek 
Staż pracy 

w ochronie zdrowia  

Staż pracy 

w psychiatrii 

Liczba godzin 
pracy w tygodniu 

Xśr ± SD 

Badana 46,2 ± 9,5 21,3 ± 10,2 16,1 ± 6,9 39,0 ± 1,4 

Kontrolna  48,0 ± 9,2 23,0 ± 10,0  40,9 ± 2,6 

Poziom istotności p = 0,481 p = 0,357  p < 0,001 

 

Personel pielęgniarski pracujący w opiece psychiatrycznej charakteryzował się 

niższym poziomem altruizmu w porównaniu do personelu pozostałych sektorów 

medycznych (Z = -4,509; p < 0,001) (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Wyniki testów klinicznych (BDI, BEES, SRAS) w badanych grupach 

                Analizowane              

                        zmienne 

Grupa  

BDI BEES SRAS 

Xśr ± SD 

Badana 6,6 ± 9,4 29,0 ± 25,3 42,0 ± 13,3 

Kontrolna  6 ± 5,4 45,3 ± 24,0 43,4 ± 10,7 

Poziom istotności p = 0,107 p = 0,076 p < 0,001 

 
BDI – Skala Depresji Becka 
BEES – Skala Zrównoważonej Emocjonalnej Empatii 
SRAS –Kwestionariusz Postaw Altruistycznych  

 

Personel pielęgniarski pracujący w psychiatrycznych jednostkach ochrony zdrowia 

charakteryzował niższy poziom wyczerpania emocjonalnego (Z=-2,545; p<0,05) oraz 

depersonalizacji (Z=-2,065; p<0,05), a także niższym poziomem satysfakcji zawodowej w 

porównaniu  z grupą kontrolną (Z=-3,371; p<0,001) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Wyniki ogólnego wskaźnika wypalenia zawodowego i jego poszczególnych podskal w 
badanych grupach 

                 Analizowane             

                         zmienne 

Grupa  

WWZ1 WWZ2 WWZ3 OWWZ 

Xśr ± SD 

Badana 0,096 ± 0,062 0,020 ± 0,042 0,138 ± 0,052 0,085 ± 0,038 

Kontrolna  0,104 ± 0,068 0,024 ± 0,044 0,120 ± 0,050 0,083 ± 0,035 

Poziom istotności p = 0,011 p = 0,039 p < 0,001 p = 0,741 

WWZ1 – wyczerpanie emocjonalne 
WWZ2 – depersonalizacja 
WWZ3 – satysfakcja zawodowa 
OWWZ – ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego 

 

W grupie kontrolnej wykazano dodatnie korelacje pomiędzy nasileniem objawów 

depresji a poziomem wyczerpania emocjonalnego (współczynnik korelacji Pearsona r=0,722; 

p<0,001), depersonalizacji (współczynnik korelacji Pearsona r=0,626; p<0,001) oraz ogólnym 

wskaźnikiem wypalenia zawodowego (współczynnik korelacji rang Spearmana r=0,598; 

p<0,001) (Tabela 4).  

 
Tabela 4. Korelacje między danymi socjodemograficznymi oraz wynikami testów klinicznych w 
grupie kontrolnej 

 Wiek 
Staż pracy 
w ochronie 
zdrowia 

Liczba godzin 
pracy 
(tygodniowo) 

BDI BEES SRAS 

Wiek 1 ,826**  ,179  ,012 -,005 -,009 

Staż pracy 
w ochronie zdrowia 

 ,826** 1  ,204*  ,096  ,124  ,020 

Liczba godzin pracy 
(tygodniowo) 

 ,179  ,204* 1  ,106  ,071 -,063 

BDI  ,012  ,096  ,106 1 -,212*  ,062 

BEES -,005  ,124  ,071 -,212* 1 -,050 

SRAS -,009  ,020 -,063  ,062 -,050 1 

WWZ1 -,061  ,006  ,323**  ,722** -,256**  ,023 

WWZ2 -,127 -,032  ,186*  ,626** -,297**  ,032 

WWZ3 -,022 -,029  ,153  ,372 -,008 -,142 

OWWZ -,116 -,051  ,107  ,598** -,261** -,021 

*p<0,05; **p<0,001    
BDI – Skala Depresji Becka 
BEES – Skala Zrównoważonej Emocjonalnej Empatii 
SRAS – Kwestionariusz Postaw Altruistycznych 
WWZ1 – wyczerpanie emocjonalne 
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WWZ2 – depersonalizacja 
WWZ3 – satysfakcja zawodowa 
OWWZ – ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego 

 

Również w grupie badanej zaobserwowano dodatnie korelacje pomiędzy nasileniem 

depresji a wyczerpaniem emocjonalnym (współczynnik korelacji rang Spearmana r=0,846; 

p<0,001), poziomem depersonalizacji (współczynnik korelacji rang Spearmana r=0,558; 

p<0,001) oraz umiarkowanie wysoką statystycznie istotną zależność pomiędzy nasileniem 

depresji a ogólnym wskaźnikiem wypalenia zawodowego (współczynnik korelacji rang 

Spearmana r=0,477; p<0,001) (Tabela 5).  
 
Tabela 5. Korelacje między danymi socjodemograficznymi oraz wynikami ocenianych zmiennych w 
grupie badanej 

 Wiek 
Staż pracy 
w ochronie 
zdrowia 

Liczba godzin 
pracy 
(tygodniowo) 

Staż  

pracy w  

psychiatri
i 

BDI BEES SRAS 

Wiek 1 ,679** -,036 ,503**  ,066  ,018  ,342** 

Staż pracy 
w ochronie 
zdrowia 

,679** 1 -,032 ,734**  ,068 -,104  ,255* 

Liczba godzin 
pracy 
(tygodniowo) 

-,036 -,032 1 -,263 -,135  ,022  ,147 

Staż pracy 
w psychiatrii 

,503** ,734** -,263 1  ,165 -,030  ,316* 

BDI ,066 ,068 -,135 ,165 1 -,088  ,257* 

BEES ,018 -,104 ,022 -,030 -,088 1 -,253* 

SRAS ,342** ,255* ,147 ,316*  ,257* -,253* 1 

WWZ1 ,149 ,205 -,033 ,225 ,846** -,135  ,347** 

WWZ2 ,211 ,317* ,020 ,238 ,558** -,009  ,113 

WWZ3 -,016 ,073 ,064 -,011  ,032  ,156  ,141 

OWWZ ,147 ,283* ,049 ,165  477**  ,096  ,228 

*p<0,05; **p<0,001 
BDI – Skala Depresji Becka 
BEES – Skala Zrównoważonej Emocjonalnej Empatii 
SRAS – Kwestionariusz Postaw Altruistycznych 
WWZ1 – wyczerpanie emocjonalne 
WWZ2 – depersonalizacja 
WWZ3 – satysfakcja zawodowa 
OWWZ – ogólny wskaźnik wypalenia zawodowego 

Zaobserwowano także statystycznie istotny dodatni związek pomiędzy poziomem 

wyczerpania emocjonalnego a ilością godzin pracy w tygodniu w grupie kontrolnej 
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(współczynnik korelacji Pearsona r=0,323; p<0,001). W grupie badanej uwidoczniono 

korelację pomiędzy poziomem altruizmu a nasileniem wyczerpania emocjonalnego 

(współczynnik korelacji rang Spearmana r=0,347; p<0,001) oraz długością stażu pracy w 

opiece psychiatrycznej (współczynnik korelacji rang Spearmana r=316; p<0,05). 

 

Dyskusja 

 

W przeprowadzonym badaniu zastosowano innowacyjne podejście do zagadnienia 

wypalenia zawodowego wzbogacone o ocenę poziomu empatii i nasilenia postaw 

altruistycznych u badanego personelu ochrony zdrowia. Interesujące okazały się wyniki 

wskazujące na niższy poziom wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji u personelu 

pielęgniarskiego zatrudnionego w opiece psychiatrycznej w porównaniu z grupą personelu 

pielęgniarskiego pracującego w innych sektorach ochrony zdrowia. Jedno z możliwych 

wyjaśnień stanowi specyfika zatrudnienia - niedobór obsady kadrowej, liczne, rozbudowane 

procedury, konieczność podejmowania szybkich interwencji (działanie pod presją czasu), 

częsta styczność ze stanem zagrożenia życia oraz współwystępowaniem chorób. To 

wszystko zwiększa poczucie stresu i w przypadku braku możliwości zaoferowania 

odpowiednich zasobów może prowadzić do poczucia rezygnacji, a w konsekwencji – do 

wyczerpania emocjonalnego. Krótszy czas hospitalizacji w połączeniu z dużą rotacją 

pacjentów na oddziałach pozapsychiatrycznych nie sprzyja wzajemnemu poznaniu i 

budowaniu więzi terapeutycznych. To z kolei może być przyczyną mniej uważnego i 

przedmiotowego podejścia do pacjenta (Szach, 2014). Wyższe wyniki wskaźników 

wypalenia zawodowego osiągane przez personel pielęgniarski pracujący w innych niż 

psychiatryczne jednostki ochrony zdrowia mogą również wynikać z deklarowanej przez 

badanych większej liczby godzin poświęcanych na pracę w ciągu tygodnia. Przeciążenie 

obowiązkami zawodowymi jest natomiast jedną z cech definicyjnych omawianego zjawiska 

oraz czynnikiem ryzyka wypalenia zawodowego (Yu, Raphael, Mackay, Smith, King, 2019).  

W grupie osób zatrudnionych w jednostkach nieudzielających świadczeń 

zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna zaobserwowano ponadto wyższy poziom 

altruizmu oraz emocjonalnej empatii (ten wskaźnik osiągnął poziom tendencji statystycznej). 

Niezbędna jest dalsza eksploracja oraz analiza czynników, w tym pandemii koronawirusa 

SARS-CoV-2, wpływających na omawiane zjawisko.  

Przeprowadzone badanie pozwoliło zauważyć, że populacja osób pracujących z 

osobami z zaburzeniami psychicznymi wykazuje niższą satysfakcję z wykonywanego 

zawodu niż przedstawiciele pozostałych dziedzin medycyny. Zdaniem autorów może to 

wynikać ze specyfiki pracy z pacjentami zmagającymi się z chorobami psychicznymi, tj. 

wyższy współczynnik nawrotowości procesu chorobowego czy odroczone w czasie bądź 

mniej wymierne efekty interwencji terapeutycznych niż ma to miejsce na przykład w 
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przypadku interwencji chirurgicznych. Ma to wpływ na poczucie efektywności (C. I. Verret, 

Nguyen, C. Verret, Albert, Fufa, 2021), która stanowi jeden z najważniejszych predyktorów 

satysfakcji z wykonywanej pracy (Arora, Diwan, Harris, 2013).  

Wykazano istnienie dodatniej korelacji pomiędzy wiekiem i stażem pracy a 

poziomem altruizmu oraz pomiędzy nasileniem objawów depresyjnych a wyczerpaniem 

emocjonalnym, depersonalizacją oraz ogólnym wskaźnikiem wypalenia zawodowego wśród 

średniego personelu medycznego psychiatrycznych jednostek ochrony zdrowia. Wyniki 

uzyskane przez zespół badawczy są zbieżne z literaturą przedmiotu badań (Naczenski, de 

Vries, van Hooff, Kompier, 2017).   

Zaburzenie depresyjne często współwystępuje z aleksytymią (niezdolność 

rozpoznawania, rozumienia i wyrażania emocji) (Hemming, Haddock, Shaw, Pratt, 2019).  

Następstwem tego może być przedmiotowe i bezosobowe podejście do drugiego 

człowieka co stanowi składową depersonalizacji będącej jedną ze wskaźników wypalenia 

zawodowego w ujęciu Maslach (1996). Koncentracja uwagi na własnych doznaniach 

somatycznych i ukierunkowanie uwagi do wewnątrz wiąże się z niższym poziomem 

empatii. Metaanaliza Wilkinsona i współpracowników (2017) potwierdziła obecność ujemnej 

korelacji pomiędzy poziomem empatii a depersonalizacją oraz ogólnym wskaźnikiem 

wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego. 

Mocne i słabe strony są rekomendacją do dalszych badań. Niewątpliwie mocną 

stroną niniejszej pracy jest aktualność realizowanej problematyki badanej oraz 

innowacyjność w kontekście badania personelu świadczącego opiekę psychiatryczną przy 

użyciu standaryzowanych i walidowanych narzędzi. Słabością jest natomiast relatywnie 

mała liczebność analizowanych grup. Zdaniem autorów byłoby zasadnym przeprowadzenie 

analizy wypalenia zawodowego personelu pielęgniarskiego przy uwzględnieniu podziału 

na następujące grupy: osoby zatrudnione w oddziałach zachowawczych versus 

zabiegowych, a wśród zachowawczych warty rozważenia jest podział na osoby pracujące w 

psychiatrycznych versus pozostałych jednostkach ochrony zdrowia. Warto zauważyć, że w 

związku ze stale wydłużającą się średnią długością życia coraz bardziej narasta problem 

zapewnienia opieki medycznej społeczeństwom starzejącym się. Coraz bardziej 

dostrzeganym zagadnieniem jest także rosnące zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w rodzaju opieki długoterminowej, z czym wiąże się zjawisko wypalenia 

zawodowego wśród personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-

opiekuńczych czy opieki paliatywnej. Autorzy widzą potrzebę kontynuacji badań na 

większej populacji, co pozwoliłoby ocenić omawiane zagadnienie z szerszej perspektywy i 

stanowiłoby punkt wyjścia do opracowania odpowiednich kroków zaradczych mających na 

celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu, leczeniu niekorzystnych skutków zdrowotnych 

i poprawie satysfakcji zawodowej wśród pracowników ochrony zdrowia. 
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Wnioski 

 

Przedstawiciele personelu pielęgniarskiego pracujący w psychiatrycznych 

jednostkach ochrony zdrowia odznaczają się niższym poziomem wypalenia zawodowego, 

altruizmu oraz satysfakcji z wykonywanej pracy niż ma to miejsce w przypadku osób 

zatrudnionych w pozostałych sektorach medycznych. Wyższy poziom wypalenia 

zawodowego współwystępuje z większym nasileniem objawów depresyjnych. 
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