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Stres jest jednym z najpowszechniejszych zagro˝eƒ w dzisiejszym

Êrodowisku pracy. ONZ okreÊli∏o stres zawodowy ma∏o zaszczytnym

mianem „Êwiatowej epidemii XX wieku”2. Obecna wiedza naukowa

dotyczàca skutków zdrowotnych stresu wskazuje, ˝e jest on nie tyl-

ko zagro˝eniem powszechnym, ale bywa nawet Êmiertelny.

Wydaje si´ zatem, ˝e rzetelna ocena êróde∏ przecià˝enia psycho-

fizycznego w pracy jest konieczna, aby mo˝na by∏o mówiç o w∏aÊciwie sporzàdzonej, kom-

pleksowej ocenie ryzyka zawodowego.

Uchwyciç nieuchwytne
K∏opoty z w∏aÊciwà ocenà zagro˝eƒ zwiàzanych ze stresem mogà – jak si´ wydaje – mieç

êród∏o w fakcie, ˝e stresu nie da si´ zmierzyç tak ∏atwo, jak mierzy si´ poziomy innych czyn-

ników szkodliwych w Êrodowisku pracy. Co wi´cej, ogólna wiedza o zjawisku stresu okazuje

si´ równie˝ dalece niewystarczajàca, by poradziç sobie z zadaniem szacowania ryzyka zawo-

dowego w tym obszarze.

Stres jest powszechnie rozumiany jako „stan wzmo˝onego napi´cia nerwowego, b´dàce-

go reakcjà na dzia∏anie negatywnych bodêców fizycznych lub psychicznych”, czyli zgodnie

z definicjà zawartà w S∏owniku j´zyka polskiego. Definicja ta nie mo˝e jednak byç dobrym

punktem wyjÊcia do analizy stresu na potrzeby szacowania ryzyka zawodowego, przede

wszystkim dlatego, ˝e nie pozwala w ˝aden sposób uchwyciç stresu jako zagro˝enia w ro-

zumieniu bhp.

Poj´cie „zagro˝enia” stosowane w bhp obejmuje ogó∏ czynników i zjawisk towarzyszàcych

oddzia∏ywaniu energii niszczàcej na ludzi, mienie lub Êrodowisko. Aby w pe∏ni okreÊliç ja-

kiekolwiek zagro˝enie (w tym stres), nale˝y rozpoznaç:

� czynniki zagra˝ajàce, czyli wszelkie noÊniki (przedmioty, ludzie, procesy, zjawiska) po-

siadajàce potencjalnie tzw. energi´ niszczàcà, tzn. energi´ przewy˝szajàcà próg odpornoÊci

ofiary (cz∏owiek, mienie, Êrodowisko),

� sytuacje zagro˝enia (mo˝liwoÊç oddzia∏ywania energii niszczàcej), czyli okolicznoÊci,

w których ludzie, mienie lub Êrodowisko sà eksponowani na czynniki zagra˝ajàce,

� zdarzenia szkodliwe (form´ oddzia∏ywania energii niszczàcej), tzn. wydarzenia, w któ-

rych sytuacje zagro˝enia przeradzajà si´ w szkod´3.

Wynika stàd, ˝e analiza stresu na potrzeby oceny ryzyka zawodowego wymaga zrozumie-

nia: jak dzia∏a stres, w jakich warunkach si´ pojawia, jakie czynniki w Êrodowisku pracy sprzy-

jajà wystàpieniu stresu oraz jakie mogà byç jego skutki.

Stres jako element oceny 
ryzyka zawodowego

Stres, czyli co?

Warto w tym miejscu pos∏u˝yç si´ definicjà

autorstwa Hansa Selye’go – lekarza, który

wprowadzi∏ poj´cie stresu do nauki. Wed∏ug

jego koncepcji, stres jest reakcjà organizmu

w postaci mobilizacji energii do pokonywa-

nia ró˝norodnych przeszkód, barier, wyma-

gaƒ (nazywanych stresorami). Wyst´puje bez

wzgl´du na to, czy mobilizacji tej towarzyszà

przyjemne czy przykre odczucia. Jest to re-

akcja niespecyficzna, tzn. jej rodzaj nie zale-

˝y od rodzaju czynnika, jaki jà wywo∏uje.

Reakcja stresowa nie jest wi´c, wbrew po-

wszechnej opinii, wynikiem jedynie takich

sytuacji, które dana osoba postrzega jako za-

gro˝enie. Fizjologiczna odpowiedê organi-

zmu wyst´puje zawsze, gdy pojawiajà si´ ja-

kieÊ wymagania. Co do zasady stres jest wi´c

potrzebny do ˝ycia – spe∏nia rol´ przystoso-

wawczà, umo˝liwiajàc wykonywanie co-

dziennych, rutynowych zadaƒ oraz pozwala

radziç sobie z napotykanymi trudnoÊciami.

Szkodliwy staje si´ dopiero wówczas, kiedy

pojawiajàce si´ wymagania przekraczajà po-

ziom mo˝liwoÊci adaptacyjnych konkretnego

cz∏owieka, czyli wtedy, gdy zadania, z który-

mi osoba si´ mierzy, sà dla niej zbyt trudne,

Od dziesi´ciu lat polscy pracodawcy majà
obowiàzek oceniaç ryzyko zawodowe i zaznajamiaç
pracowników z wynikami tej oceny1. Z zasady ocena
ryzyka ma byç ocenà kompleksowà, obejmujàcà
wszystkie elementy ryzyka zwiàzanego z pracà na
danym stanowisku. Praktyka wskazuje jednak, ˝e
choç w kartach oceny ryzyka zawodowego
sygnalizuje si´ istnienie zagro˝eƒ psychofizycznych
w postaci zdarzeƒ stresowych, to jednak prawid∏owa
ocena ryzyka wynikajàcego z tych zagro˝eƒ
nastr´cza specjalistom bhp znacznych trudnoÊci.
Dotyczy to niestety tak˝e wzorcowych kart oceny
ryzyka zawodowego, publikowanych przez wybitnych
specjalistów z dziedziny bhp.
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jest ich zbyt du˝o lub pojawiajà si´ zbyt cz´-

sto. W przypadku pojawienia si´ dyspropor-

cji mi´dzy wymaganiami a mo˝liwoÊciami

jednostki, organizm zaczyna funkcjonowaç

w stanie ciàg∏ej mobilizacji, a wi´c i sta∏ego

pobudzenia fizjologicznego. Brak mo˝liwo-

Êci zregenerowania si´ powoduje wyczerpa-

nie prowadzàce do choroby lub Êmierci.

Identyfikacja stresu w pracy
Przedstawiony powy˝ej mechanizm poja-

wiania si´ i dzia∏ania stresu prowadzi do

wniosku, ˝e dla powstania szkodliwych skut-

ków stresu krytyczne znaczenie majà nast´-

pujàce czynniki:

� poziom wymagaƒ,

� zdolnoÊç sprostania tym wymaganiom.

Na mo˝liwoÊci poradzenia sobie ze stre-

sem wp∏ywa te˝ poziom wsparcia mo˝liwe-

go do uzyskania z zewnàtrz, w sytuacji gdy

poziom wymagaƒ przekracza mo˝liwoÊci

jednostki. Dlatego te˝ dla potrzeb analizy

stresu zawodowego niezwykle u˝yteczna

jest trójczynnikowa koncepcja Roberta Ka-

raska i Toresa Theorella4, zgodnie z którà

stres zawodowy jest wynikiem interakcji po-

ziomu wymagaƒ zwiàzanych z pracà, pozio-

mu kontroli nad pracà oraz poziomu wspar-

cia spo∏ecznego w miejscu pracy. Model ten

zak∏ada, ˝e najwi´kszy poziom stresu zawo-

dowego wyst´puje wówczas gdy pracownik

w warunkach niewielkiego realnego wp∏ywu

na prac´ musi sprostaç du˝ym wymaga-

niom, nie majàc jednoczeÊnie zapewnione-

go wystarczajàcego wsparcia ze strony orga-

nizacji. Badania empiryczne z wykorzysta-

niem tego modelu pozwoli∏y doÊç po-

wszechnie stwierdziç liniowe zwiàzki mi´-

dzy wymaganiami, kontrolà i wsparciem,

a poziomem stresu zawodowego i zdrowiem

pracowników5. Czynnikiem zagra˝ajàcym

dla pracowników mogà byç zatem zarówno

wysokie wymagania zwiàzane z pracà, jak

i niski poziom kontroli nad pracà (wynika-

jàcy z organizacji pracy lub ze stylu zarzà-

dzania), a tak˝e brak wsparcia spo∏ecznego

w miejscu pracy.

Do czynników zagra˝ajàcych w obszarze

wymagaƒ zalicza si´ m.in.:

� przecià˝enie iloÊciowe pracà, pojawia-

jàce si´ wskutek takich sytuacji zagra˝ajà-

cych, jak np. zbyt du˝a iloÊç zadaƒ (przekra-

czanie norm czasu pracy), nierównomierne

tempo pracy (nag∏e i znaczne iloÊci pracy),

narzucone tempo pracy, praca pod presjà

i w poÊpiechu, cz´ste zmiany w pracy (ko-

niecznoÊç równoleg∏ego wykonywania wielu

ró˝nych zadaƒ), cz´sty i znaczny wysi∏ek fi-

zyczny,

� przecià˝enie jakoÊciowe pracà, powo-

dowane m.in. przez: zadania trudne lub

skomplikowane umys∏owo, zadania wymagajàce zdolnoÊci twórczych, koniecznoÊç sta∏ego

podnoszenia kwalifikacji, odpowiedzialnoÊç za ludzi, odpowiedzialnoÊç materialna, du˝e

konsekwencje b∏´du w pracy, dylematy moralne w pracy, koniecznoÊç zachowania sta∏ej czuj-

noÊci, koniecznoÊç t∏umienia w∏asnych potrzeb i reakcji (np. t∏umienie emocji lub pokony-

wanie zm´czenia podczas pracy w nocy),

� niedocià˝enie jakoÊciowe, b´dàce skutkiem takich sytuacji, jak m.in. monotonia i mo-

notypia pracy lub praca poni˝ej mo˝liwoÊci pracownika,

� konfliktowoÊç roli oddzia∏ujàca na pracownika w sytuacjach takich, jak: koniecznoÊç

wspó∏pracy z innymi ludêmi, koniecznoÊç godzenia sprzecznych interesów, praca w sytuacji

uzyskiwania sprzecznych poleceƒ, ciàg∏a dyspozycyjnoÊç,

� fizyczne warunki pracy wywo∏ujàce stres wynikajàcy z nast´pujàcych sytuacji: koniecz-

noÊç obcowania z brudem lub odorem, mo˝liwoÊç zara˝enia si´ chorobami, ha∏as, znaczne

i cz´ste ró˝nice temperatury lub ciÊnienia, praca w zimnie, podró˝e wymagajàce cz´stej zmia-

ny stref czasowych, praca bez Êwiat∏a dziennego itp.

Sytuacje zagra˝ajàce w obszarze kontroli nad pracà obejmujà przyk∏adowo:

� brak jasnoÊci co do celów pracy i stawianych wymagaƒ,

� brak jasnoÊci co do zakresu obowiàzków albo odpowiedzialnoÊci,

� brak jasnoÊci co do metod pracy (brak szkoleƒ),

� brak jasnoÊci w zakresie kryteriów oceny pracy i/lub brak informacji zwrotnej o wyni-

kach pracy,

� brak mo˝liwoÊci decydowania kiedy i w jaki sposób wykonaç zadanie,

� brak wp∏ywu na plan pracy (w tym plan wyników),

� niskie poczucie bezpieczeƒstwa w pracy.

Zagro˝enia w zakresie wsparcia spo∏ecznego w miejscu pracy odnoszà si´ do braku real-

nych mo˝liwoÊci uzyskania ró˝nych form pomocy od wspó∏pracowników i prze∏o˝onych. Ja-

ko przyk∏ady sytuacji zagra˝ajàcych w tym obszarze mo˝na wymieniç:

� prac´ w izolacji,

� utrudniony kontakt z prze∏o˝onym,

� brak systemu motywacyjnego,

� system motywacyjny nastawiony na rywalizacj´,

� uznaniowy system motywacyjny (brak jasnych kryteriów premiowania i awansowania),

� brak informacji potrzebnych do pracy,
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� brak Êrodków lub narz´dzi potrzebnych

do pracy,

� brak informacji o zmianach w przedsi´-

biorstwie,

� autorytarny styl zarzàdzania,

� brak poszanowania dla ˝ycia prywatne-

go pracownika (np. nieuzasadnione ˝àdanie

dyspozycyjnoÊci),

� przemoc psychicznà lub fizycznà

w miejscu pracy.

Skutki stresu
Jest oczywiste, ˝e ludzie ró˝nià si´ mi´dzy

sobà reakcjami na stres6, 7. Przy ocenie ryzy-

ka zawodowego mo˝na jednak pominàç ten

fakt, gdy˝ co do zasady dobór zawodowy na

okreÊlone stanowisko powinien byç przepro-

wadzony z uwzgl´dnieniem zasobów pra-

cownika potrzebnych do wykonywania okre-

Êlonej pracy. Zatem oceniajàc skutki stresu

na potrzeby szacowania ryzyka zawodowego,

warto skupiç si´ na danych statystycznych,

które odzwierciedlajà powszechnie wyst´pu-

jàce zdrowotne skutki stresu zwiàzanego

z pracà.

Z dost´pnych danych wynika, ˝e stresu

w pracy doÊwiadcza co czwarty Europejczyk.

W tzw. nowych krajach Unii, wliczajàc Pol-

sk´, odsetek ten jest jeszcze wi´kszy i wyno-

si Êrednio 30 proc.8 Europejska Agencja Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy podaje, ˝e 50-60

proc. wszystkich traconych dni roboczych ma zwiàzek ze stresem.

Kumulacja skutków stresu
W Polsce badania nad zwiàzkami stresu zawodowego z ró˝nego rodzaju chorobami pro-

wadzi np. Instytut Medycyny Pracy9. Z badaƒ tych wynika m.in., ˝e zapadalnoÊç na choro-

b´ niedokrwiennà serca jest zwiàzana z kontaktami spo∏ecznymi oraz brakiem kontroli

w pracy, a choroba wrzodowa ˝o∏àdka i dwunastnicy ma zwiàzek z poczuciem psychiczne-

go obcià˝enia pracà. Psychiczne obcià˝enie pracà koreluje tak˝e z zaburzeniami nerwico-

wymi, objawami psychosomatycznymi i zaburzeniami stanu psychicznego. Na wyst´powa-

nie tych zaburzeƒ istotny wp∏yw ma fakt, ˝e pracownicy postrzegajà prac´ jako stresujàcà.

Obiektywna (dokonana przez ekspertów) ocena warunków pracy pozwoli∏a stwierdziç wy-

∏àcznie zwiàzki nieprzyjemnych fizycznych warunków pracy z zaburzeniami stanu psychicz-

nego oraz niepewnoÊci wywo∏anej organizacjà pracy z objawami psychosomatycznymi. Au-

torzy podkreÊlajà, ˝e stwierdzenie najwi´kszej iloÊci zwiàzków mi´dzy poziomem doÊwiad-

czanego stresu a wzgl´dnie lekkimi zaburzeniami zdrowia jest wynikiem sposobu, w jaki

stres dzia∏a na organizm i oznacza tylko tyle, ˝e najwczeÊniej ujawniajà si´ zaburzenia o cha-

rakterze funkcjonalnym.

Nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e skutki stresu kumulujà si´ w czasie, co oznacza mo˝li-

woÊç wystàpienia powa˝niejszych chorób w przysz∏oÊci.

Syndrom karoshi
Najpowa˝niejszym mo˝liwym skutkiem stresu zawodowego jest niewàtpliwie tzw. syndrom

karoshi. Terminem tym okreÊla si´ nag∏e wystàpienie choroby zagra˝ajàcej ˝yciu (zwykle za-

wa∏u serca lub udaru mózgu) wskutek przecià˝enia organizmu. Nazwa pochodzi z Japonii,

gdzie w 1969 r. zidentyfikowano to zjawisko po raz pierwszy. Obecnie karoshi jest smutnym

doÊwiadczeniem pracowników wszystkich krajów uprzemys∏owionych. Dotyka ludzi m∏odych

i w pe∏ni zdrowych. Charakterystyczne jest, ˝e ofiary karoshi nie odczuwa∏y wczeÊniej ˝ad-

nych lub prawie ̋ adnych objawów somatycznych sygnalizujàcych przecià˝enie organizmu. Ze

wzgl´du na skal´ zjawiska karoshi, Japoƒskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Spo∏ecz-

nej w 2001 r. zleci∏o ekspertom zbadanie

okolicznoÊci karoshi i opracowanie listy

czynników odpowiedzialnych za Êmierç

wskutek stresu zawodowego. Na podstawie

analizy warunków pracy, do czynników mo-

gàcych wywo∏aç karoshi zaliczono10:

� prac´ w nadgodzinach (100 godzin

w miesiàcu poprzedzajàcym wystàpienie

choroby lub 80 godzin miesi´cznie w okresie

od 2 do 6 miesi´cy przed wystàpieniem cho-

roby),

� zadaniowy czas pracy – nieregularne

godziny pracy, cz´stotliwoÊç i stopieƒ zmian

w planie pracy, wyprzedzenie, z jakim pra-

cownik dowiaduje si´ o zmianach itp.,

� praca zmianowa lub w godzinach noc-

nych – cz´stotliwoÊç zmian w rozk∏adzie pra-

cy, przerwy mi´dzy zmianami, cz´stotliwoÊç

zmian nocnych itd.,
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� obowiàzki wymagajàce sp´dzania d∏u-

gich godzin w miejscu pracy – iloÊç czasu

sp´dzanego w miejscu pracy, faktyczne go-

dziny pracy, intensywnoÊç pracy (stosunek

faktycznego zaanga˝owania w prac´ do cza-

su sp´dzanego w miejscu pracy), jakoÊciowy

zakres obowiàzków, czas na odpoczynek,

miejsce i udogodnienia zwiàzane z wypo-

czynkiem itp.,

� podró˝e s∏u˝bowe – rodzaj obowiàz-

ków podczas delegacji s∏u˝bowych, cz´stotli-

woÊç delegacji, Êrodki transportu, czas sp´-

dzony w Êrodkach transportu i warunki po-

dró˝y, koniecznoÊç nocowania w hotelach,

warunki, w jakich pracownik nocuje w dele-

gacji, mo˝liwoÊç wypoczynku – w tym czas

snu w podró˝y s∏u˝bowej, mo˝liwoÊç regene-

racji po powrocie z delegacji itd.,

� fizyczne warunki pracy – temperatura

w miejscu pracy (szczególnie praca w zimnie

lub koniecznoÊç zmiany temperatury w trak-

cie pracy i Êrodki ochrony przed takimi wa-

runkami), poziom ha∏asu (czas ekspozycji na

ha∏as przekraczajàcy 80dB oraz Êrodki

ochrony przed ha∏asem), koniecznoÊç zmia-

ny stref czasowych (szczególnie gdy ró˝nica

czasu przekracza 5 godzin),

� poziom obcià˝enia psychicznego 

– obowiàzki powodujàce obcià˝enie psy-

chiczne na co dzieƒ (stopieƒ obcià˝enia te-

go rodzaju obowiàzkami, okres, przez jaki

sà wykonywane, doÊwiadczenie, zdolnoÊç

adaptacji, wsparcie spo∏eczne w miejscu

pracy) oraz zwiàzany z pracà udzia∏ w zda-

rzeniach stresujàcych (rodzaj zdarzenia 

– wypadek, konflikt – oraz stopieƒ straty

lub szkody).

Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika kilka za-

sadniczych dla oceny ryzyka zawodowego

wniosków:

1. w ocenie zagro˝eƒ wynikajàcych z psy-

chospo∏ecznych warunków pracy muszà braç

udzia∏ pracownicy zatrudnieni bezpoÊrednio

na stanowiskach, których ocena dotyczy,

gdy˝ to, jak pracownicy postrzegajà prac´

ma wp∏yw na poziom ryzyka utraty zdrowia;

nie mo˝na si´ zatem ograniczyç do opisu warunków pracy przekazanego przez kierownika

personalnego lub innà osob´ niezaanga˝owanà w wykonywanie obowiàzków na danym sta-

nowisku;

2. fakt, ˝e pracownicy lubià swojà prac´ i nie odczuwajà znacznych obcià˝eƒ nie oznacza,

˝e stres wynikajàcy z psychospo∏ecznych warunków pracy nie stanowi dla nich zagro˝enia;

brak objawów somatycznych mo˝e oznaczaç dobrostan pracownika, ale mo˝e te˝ zwiastowaç

karoshi;

3. skutki stresu zawodowego mogà si´ objawiç zarówno w postaci kilkudniowej absencji,

jak i w postaci nag∏ej Êmierci z przepracowania.

Stres a standardowe metody szacowania 
ryzyka zawodowego

Jednà z najpopularniejszych metod oceny ryzyka zawodowego jest metoda Risk Score. Jest

to jakoÊciowa, wskaênikowa metoda oceny ryzyka, w której ryzyko szacowane jest oddziel-

nie dla ka˝dego zidentyfikowanego zagro˝enia. Poziom ryzyka (R) oznaczany jest przez ilo-

czyn wag przyporzàdkowanych potencjalnym skutkom zdarzenia (S), ekspozycji na zagro˝e-

nie (E) i prawdopodobieƒstwu zaistnienia okreÊlonego zdarzenia (P)11.

Na mo˝liwoÊci

poradzenia sobie 

ze stresem wp∏ywa te˝

poziom wsparcia

mo˝liwego 

do uzyskania

z zewnàtrz, w sytuacji

gdy poziom wymagaƒ

przekracza mo˝liwoÊci

jednostki



praca i zdrowie 49

PSYCHOLOGIA PRACY

Jednak standardowe wykorzystanie metody Risk Score do oceny ryzyka wynikajàcego ze

stresu zawodowego jest znacznie utrudnione, poniewa˝ stres jest dynamicznym, wielowymia-

rowym procesem. W istocie próba potraktowania stresu jako zagro˝enia prowadzi do absur-

du. W wi´kszoÊci przypadków ekspozycja na sytuacje mogàce wywo∏aç stres jest cz´sta, co-

dzienna, co oznacza, ˝e wartoÊç ekspozycji jest relatywnie wysoka (E=6). Jak wiemy z da-

nych statystycznych, poziom prawdopodobieƒstwa wystàpienia stresu wynosi 30 proc., a wi´c

nale˝y mu przypisaç wag´ oko∏o 8 (P=8). Zastosowanie zasady, ˝e przy szacowaniu ryzyka

bierze si´ pod uwag´ maksymalne mo˝liwe skutki (czyli w tym przypadku Êmierç cz∏owieka)

nakazuje parametrowi P przypisaç wartoÊç 15. Taka logika powoduje, ˝e ryzyko szacowane

wynosi R=720, co oznacza „wskazane wstrzymanie pracy”. Niewàtpliwie takie potraktowa-

nie tematu prowadzi do wyolbrzymienia poziomu ryzyka. Niestety do podobnych absurdów

prowadzi równie˝ stosowana dotychczas przez specjalistów bhp próba traktowania sytuacji

zagra˝ajàcych (np. agresji ze strony innych osób) jako zagro˝eƒ. Nie uwzgl´dnia ona bowiem

kumulatywnej w∏aÊciwoÊci skutków stresu, a wi´c prowadzi do ignorowania stopnia zagro˝e-

nia i niedoszacowania ryzyka.

Skuteczne zastosowanie metody Risk Score jest jednak mo˝liwe pod warunkiem przyj´-

cia, ˝e:

1. czynniki zagra˝ajàce i sytuacje zagro˝enia sà w istocie elementami zwyk∏ej, codziennej

pracy,

2. skutki muszà uwzgl´dniaç kumulatywnà w∏aÊciwoÊç stresu, stàd okreÊlanie ich oddziel-

nie dla ka˝dego zagro˝enia nie jest mo˝liwe; oceniaç je zatem nale˝y ∏àcznie dla wszystkich

wyst´pujàcych czynników zagra˝ajàcych,

3. rzeczywistym zagro˝eniem dla pracownika jest ryzyko utraty zdrowia, a wi´c szacowa-

nie ryzyka odbywaç si´ powinno na poziomie zdarzeƒ szkodliwych,

4. ze wzgl´du na ró˝nice prawdopodobieƒstwa wystàpienia okreÊlonych skutków zdrowot-

nych konieczne jest oddzielne szacowanie okreÊlonych rodzajów ryzyka utraty zdrowia wsku-

tek stresu.

Przyj´cie powy˝szych za∏o˝eƒ pozwala zdefiniowaç zagro˝enia jako:

a. przecià˝enie okresowe, powodujàce wzgl´dnie l˝ejsze dolegliwoÊci somatyczne lub za-

burzenia stanu psychicznego, których skutkiem jest krótkotrwa∏a absencja,

b. przecià˝enie chroniczne, niosàce ryzyko

powa˝nej choroby somatycznej (np. choroba

wrzodowa, nadciÊnienie t´tnicze, choroba

wieƒcowa) lub powa˝ne zachwianie stanu

psychicznego (depresja, nerwica), skutkujàce

jednorazowà absencjà d∏u˝szà ni˝ 28 dni al-

bo absencjà powtarzalnà,

c. skrajne przecià˝enie organizmu, niosàce

ryzyko wystàpienia choroby zagra˝ajàcej ˝y-

ciu (np. udar mózgu, zawa∏ serca, nag∏e za-

trzymanie krà˝enia) skutkujàce Êmiercià lub

ci´˝kim kalectwem.

Prawid∏owe oszacowanie poziomu ryzyka

wynikajàcego z tych zagro˝eƒ wymaga – rzecz

jasna – uprzedniej, szczegó∏owej analizy czyn-

ników zagra˝ajàcych (przecià˝enie iloÊciowe

i jakoÊciowe, niedocià˝enie, konfliktowoÊç,

warunki fizyczne, poziom kontroli, poziom

wsparcia) oraz sytuacji zagra˝ajàcych, b´dà-

cych êród∏em tych czynników na danym sta-

nowisku w konkretnych warunkach pracy.

Zastosowanie omówionych wskazówek me-

todycznych powinno znacznie u∏atwiç prawid∏o-

wà ocen´ wynikajàcego ze stresu ryzyka zawo-

dowego, z korzyÊcià dla pracowników oraz pra-

codawców, którzy – cz´sto nieÊwiadomie – s∏o-

no p∏acà za skutki stresu zwiàzanego z pracà.
Katarzyna Orlak,

menad˝er i psycholog, 
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