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Ocena ryzyka zawodowego wynikajàcego
z psychospo∏ecznych zagro˝eƒ na stanowisku
piel´gniarki wykonana zosta∏a metodà
wskaênikowà RISK SCORE, w której po-
ziom ryzyka szacuje si´ w oparciu o trzy ele-
menty, tj. ekspozycj´ na zagro˝enie (E),
prawdopodobieƒstwo wystàpienia zdarzenia
(P) oraz mo˝liwe skutki zdarzenia (S), we-
d∏ug zasad przedstawionych w tabeli nr 1.
Podstawà do analizy czynników stresogen-
nych na stanowisku pracy by∏y dane o psy-
chospo∏ecznych warunkach pracy Êredniego
personelu medycznego uzyskane od 455

osób na podstawie kwestionariusza Psycho-
spo∏ecznych Warunków Pracy1 oraz obiek-
tywna ocena cech pracy dokonana w oparciu
o Kwestionariusz do oceny cech pracy2. Skut-
ki zagro˝eƒ oceniane by∏y z uwzgl´dnieniem
w∏aÊciwoÊci dzia∏ania stresu na organizm
cz∏owieka, tj. kumulowania si´ obcià˝enia
oraz zró˝nicowania ludzi pod wzgl´dem
ujawnianych reakcji na stres.

Psychospo∏eczna
charakterystyka stanowiska

pracy
Piel´gniarka zazwyczaj pracuje zespo∏owo

z innà piel´gniarkà; wspó∏pracuje te˝ bezpo-
Êrednio z lekarzem, wykonujàc jego polece-
nia. Do podstawowych zadaƒ na tym stano-
wisku nale˝à: zabiegi lecznicze (wykonywa-
nie zastrzyków, podawanie leków – w tym
kroplówek, opatrunki), dba∏oÊç o higien´
chorego (pomoc w codziennej toalecie cho-
rego, przeÊcielanie ∏ó˝ek), dzia∏alnoÊç profi-
laktyczna i szerzenie oÊwiaty zdrowotnej.
Niezale˝ne od miejsca zatrudnienia, podsta-
wowe wymagania w tym zawodzie to: dobra
spostrzegawczoÊç, dobra pami´ç, systema-
tycznoÊç, starannoÊç i dok∏adnoÊç, poczucie
odpowiedzialnoÊci, zdolnoÊç opanowywania
emocji i rozwaga, zaradnoÊç, troska o in-
nych, dba∏oÊç o higien´ (w∏asnà i innych).

Piel´gniarka pracuje w rytmie zmianowym,
cz´sto w nocy, z istotnym prawdopodobieƒ-
stwem wstàpienia nadgodzin (tak˝e w posta-
ci dodatkowych, prywatnych dy˝urów). Pono-
si odpowiedzialnoÊç za zdrowie i ˝ycie pa-
cjenta. Stale obcuje z cierpieniem innych lu-
dzi, cz´sto styka si´ z kalectwem lub Êmiercià
pacjentów. Codziennym doÊwiadczeniem
w tej pracy sà równie˝ silne negatywne emo-
cje oraz bezradnoÊç pacjentów i ich rodzin.
Jest nara˝ona na nieprzyjemne fizyczne wa-
runki pracy oraz niejednokrotnie na ryzyko
zara˝enia si´ chorobami lub wystàpienia aler-
gii i chorób skórnych. Pe∏ni rol´ s∏u˝ebnà wo-

bec innych osób, stale nara˝ona jest na kon-
flikty interpersonalne oraz wewn´trzne.

Psychospo∏eczne czynniki szkodliwe
i ucià˝liwe na stanowisku:
� wymagana sta∏a, pe∏na sprawnoÊç psy-

chofizyczna – wymagany dobry wzrok i s∏uch,
pami´ç, zdolnoÊç koncentracji uwagi,
� praca zmianowa, koniecznoÊç sta∏ego

czuwania, równie˝ w nocy,
� du˝a odpowiedzialnoÊç za zdrowie i ˝y-

cie innych ludzi,
� cz´sta ekspozycja na traum´, szczegól-

nie przy pracy na pododdziale udarowym,
� konflikty wewn´trzne – wynikajàce

z utrudnieƒ w realizacji misji stanowiska
w sytuacji niedoboru zasobów materialnych,
praca zmianowa wp∏ywa te˝ na utrudnienia
w realizacji ról pozazawodowych, stale kon-
frontowanie si´ z faktem utraty najwa˝niej-
szych wartoÊci (zdrowie, ˝ycie),
� konflikty zewn´trzne – wynikajàce z ko-

niecznoÊci wspó∏pracy z innymi cz∏onkami
personelu medycznego oraz ekspozycji na
gwa∏towne emocje pacjentów i ich rodzin,
� niska kontrola behawioralna – znikomy

udzia∏ w decyzjach dotyczàcych materialnego,
spo∏ecznego i organizacyjnego Êrodowiska pra-
cy, brak mo˝liwoÊci decydowania o tym, kiedy
i w jaki sposób wykonaç zadanie, brak wp∏ywu
na nieprzyjemne fizyczne warunki pracy,
� obni˝ona kontrola poznawcza – brak ja-

snoÊci kryteriów oceny pracy, ograniczony
dost´p do niezb´dnych informacji (np. w sy-
tuacji chwilowej nieobecnoÊci lekarza),
� brak wsparcia, szczególnie od prze∏o˝o-

nych.

Zagro˝enia psychospo∏eczne
na stanowisku piel´gniarki
neurologicznej ocena

ryzyka zawodowego
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PSYCHOLOGIA  PRACY

Czynniki
zagra˝ajàce

èród∏o zagro˝enia
(sytuacje zagra˝ajàce) Mo˝liwe skutki zagro˝eƒ Ârodki ochrony przed zagro˝eniami

Przecià˝enie
iloÊciowe
pracà

– wysi∏ek fizyczny (przek∏adanie
niesprawnych pacjentów)
– narzucony rytm pracy (okreÊlone pory
czynnoÊci przy pacjentach)
– nag∏e i znaczne iloÊci pracy (reanimacja,
przyj´cie pacjenta na oddzia∏)
– zbyt du˝o pracy do wykonania (zbyt ma∏y
zespó∏, przed∏u˝enie dy˝uru, dy˝ury prywatne,
koniecznoÊç doszkalania si´ poza godzinami
pracy)

w∏aÊciwa liczba osób w zespole piel´gniarskim
– rygorystyczne przestrzeganie norm czasu
pracy (w tym tak˝e przerw w pracy oraz
urlopów)
– okresowe rotacje na stanowiskach w ramach
oddzia∏u w celu umo˝liwienia pracy poza
cyklem zmianowym (gabinet zabiegowy) lub bez
koniecznoÊci zaanga˝owania w przyj´cia na
oddzia∏
– zatrudnianie tak˝e m´˝czyzn w charakterze
piel´gniarzy, co odcià˝y kobiety w pracy
fizycznej

Przecià˝enie
roli

– sprzeczne oczekiwania ze strony ró˝nych
osób (pacjenci i rodziny oczekujà wspó∏czucia,
lekarze i prze∏o˝eni panowania nad emocjami)
– kooperacja z innymi cz∏onkami zespo∏u
(niekiedy koniecznoÊç decydowania pod
nieobecnoÊç lekarza)
– konflikt z rolà rodzinnà (praca zmianowa
zaburza normalne funkcjonowanie domu)

– podniesienie poziomu agresji,
dra˝liwoÊç
– nerwice (zaburzenia od˝ywiania,
obsesje, kompulsje, fobie)
– depresje,
– alkoholizm,
– narkomania (w tym lekomania),
– wypalenie zawodowe (wyczerpanie
emocjonalne, depersonalizacja, 
utrata satysfakcji z pracy),
– zespó∏ stresu pourazowego

– udzia∏ w decyzjach o sk∏adzie osobowym
zespo∏u piel´gniarskiego na zmianie
– wspieranie ˝ycia rodzinnego pracowników
(np. organizacja przedsi´wzi´ç integrujàcych
rodzin´ z zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ
socjalnych)
– szkolenia z technik radzenia sobie ze
stresem – okresowo powtarzane
– szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci
rozwiàzywania konfliktów

Fizyczne
warunki 
pracy

– praca przy sztucznym oÊwietleniu
– koniecznoÊç fizycznego kontaktu z chorymi
– kontakt z lekami i innymi substancjami
mogàcymi wywo∏ywaç alergie
– ekspozycja na odór i brud (toaleta
pacjentów)

– jak najmniej szkodliwe êród∏a Êwiat∏a
– Êrodki ochrony indywidualnej (r´kawice itd.)
– opieka medyczna

Ograniczony 
zakres 
kontroli nad
pracà

– sztywne godziny pracy (narzucony grafik)
– brak informacji na temat efektów pracy
– wykonywanie poleceƒ innych osób
– brak mo˝liwoÊci decydowania o sposobie 
i warunkach pracy

– udzia∏ w decyzjach o sk∏adzie osobowym
zespo∏u piel´gniarskiego na zmianie
– pozostawienie marginesu swobody
w decydowaniu o czynnoÊciach podejmowanych
przy chorych (np. sposób wykonania toalety
pacjenta)
– wyznaczenie jasnych kryteriów oceny jakoÊci
pracy i udzielanie informacji zwrotnej,
szczególnie pozytywnej
– trening asertywnoÊci (rozwijanie umiej´tnoÊci
uzyskiwania pozytywnej informacji zwrotnej od
pacjentów i wspó∏pracowników) – okresowo
powtarzany

Brak wsparcia
brak systemu

– motywacyjnego uzale˝nionego od jakoÊci
pracy
– brak Êrodków, materia∏ów lub urzàdzeƒ
potrzebnych do pracy (skutek z∏ej sytuacji
finansowej szpitali)
– niski presti˝ zawodu
– bardzo ograniczona mo˝liwoÊç awansu
– brak opieki psychologicznej (mimo
traumatyzujàcych warunków pracy)

– okresowa ocena jakoÊci pracy w oparciu
o jasne kryteria
– stosowanie pozafinansowych systemów
motywacyjnych (szkolenia, pochwa∏y etc),
w miar´ mo˝liwoÊci tak˝e docenianie w postaci
premii finansowych
– wsparcie merytoryczne w postaci dostarczania
materia∏ów informacyjnych potrzebnych do
aktualizacji wiedzy zawodowej
– stosowanie w miar´ mo˝liwoÊci awansów
poziomych
– wsparcie psychologiczne w ramach opieki
zdrowotnej

Przecià˝enie
jakoÊciowe
pracà

– praca zmianowa
– koniecznoÊç zachowania ciàg∏ej czujnoÊci,
w tym równie˝ w nocy
– przecià˝enie sensoryczne (wzrok, s∏uch)
– odpowiedzialnoÊç za zdrowie i ˝ycie innych
(du˝e koszty b∏´du w pracy)
– dylematy moralne w pracy
– wzmo˝ona ekspozycja na bodêce
powodujàce l´k (konfrontacje z bólem,
Êmiercià, kalectwem)
– ekspozycja na negatywne emocje innych
osób
– t∏umienie w∏asnych emocji (gniew, l´k,
wstr´t, odraza, smutek)

– rygorystyczne przestrzeganie norm czasu
pracy (w tym tak˝e przerw w pracy oraz
urlopów)
– okresowe badania lekarskie (w tym tak˝e
ocena stanu psychicznego)
– szkolenia z technik radzenia sobie ze
stresem – okresowo powtarzane

Tabela 1. Karta informacji o zagro˝eniach psychospo∏ecznych na stanowisku: piel´gniarka neurologiczna

w zale˝noÊci od ekspozycji i zasobów
jednostki (odpornoÊci i umiej´tnoÊci
radzenia sobie, a tak˝e zdolnoÊci
regeneracyjnych), wystàpiç mogà:
a) zaburzenia somatyczne, jak:
– bezsennoÊç
– migreny
– obni˝enie odpornoÊci organizmu
(os∏abienie, zwi´kszona podatnoÊç 
na infekcje)
– zaburzenia metabolizmu i choroby
uk∏adu trawiennego
– zaburzenia gospodarki hormonalnej
– choroby naczyniowe:
● nadciÊnienie t´tnicze
● choroba wieƒcowa
● zawa∏ serca
● udar mózgu
– przecià˝enie uk∏adu mi´Êniowo-
-szkieletowego
– zwi´kszona podatnoÊç na choroby
nowotworowe (np. przez wzmo˝one
palenie tytoniu)
b) zaburzenia natury psychicznej, jak:
– deficyty poznawcze, w tym obni˝enie
koncentracji uwagi i k∏opoty z pami´cià
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Tabela 2. Oszacowanie wielkoÊci ryzyka wynikajàcego z zagro˝eƒ psychospo∏ecznych na stanowisku: piel´gniarka neurologiczna

Mo˝liwe skutki Ekspozycja
na czynniki zagra˝ajàce

Prawdopodobieƒstwo
zdarzenia

Ryzyko
poczàtkowe

RYZYKO KO¡COWE
(po zastosowaniu
Êrodków ochrony)

Zagro˝enie/
rodzaj ryzyka

Bardzo du˝e
(Jedna ofiara
Êmiertelna)

S = 15

Cz´sta
(codzienna)

E = 6

Ma∏o prawdopodobne,
mo˝liwe

P=1

Istotne
Rp=90

S=15 E=6
P= 0,2
R=18

Pomijalne
wskazana okresowa

kontrola warunków pracy

Skrajne przecià˝enie
(Êmierç na skutek
przecià˝enia pracà)

Du˝e
(ci´˝kie uszkodzenie

cia∏a)
S= 7

Cz´sta
(codzienna)

E = 6

Ca∏kiem mo˝liwe
P=6

Du˝e
Rp=252

S=7 E=6 P=1
R=42
Ma∏e

Potrzebna okresowa
kontrola warunków pracy

Chroniczne
przecià˝enie
(powa˝na choroba
somatyczna lub
psychiczna)

Ârednie
(absencja)

S=3

Cz´sta
(codzienna)

E = 6

Bardzo prawdopodobne
P = 10

Istotne
Rp = 180

S=3 E=6 P=3
R=54
Ma∏e

Potrzebna okresowa
kontrola warunków pracy

Przecià˝enie
okresowe
(l˝ejsze dolegliwoÊci
somatyczne lub
zaburzenia stanu
psychicznego)

Ryzyko zawodowe jest zawsze ÊciÊle zwià-
zane z konkretnym Êrodowiskiem pracy. Ta-
kie samo stanowisko, ale w ró˝nych warun-
kach pracy, mo˝e si´ ró˝niç poziomem ryzy-
ka. Dla przyk∏adu, inne b´dà warunki pracy
piel´gniarki neurologicznej na oddziale szpi-
talnym z wydzielonym pododdzia∏em udaro-
wym, a inne w szpitalu, gdzie takiego podod-
dzia∏u nie ma. Dlatego dokonujàc oceny ryzy-
ka, nale˝y zawsze braç pod uwag´ konkretne
warunki pracy. Szacujàc stopieƒ szkód, przyj-
muje si´ zawsze mo˝liwe najwi´ksze skutki.
Dla stresu zawodowego najwi´kszym mo˝li-

S – potencjalne skutki to Êrednia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych
WartoÊç Strata Straty ludzkie Straty materialne

100 powa˝na katastrofa wiele ofiar Êmiertelnych ponad 30 mln PLN
40 katastrofa kilka ofiar Êmiertelnych 10-30 mln PLN
15 bardzo du˝a ofiara Êmiertelna 300 tys.-1 mln PLN
7 du˝a ci´˝kie uszkodzenie cia∏a 30-300 tys. PLN
3 Êrednia absencja 3-30 tys. PLN
1 ma∏a udzielenie pierwszej pomocy poni˝ej 3 tys. PLN

E – czas ekspozycji oddzia∏ywania szkodliwych czynników na pracownika
WartoÊç Oddzia∏ywanie

10 sta∏e
6 cz´ste (codzienne)
3 sporadyczne (raz na tydzieƒ)
2 okazjonalne (raz na miesiàc)
1 minimalne (kilka razy rocznie)

0,5 znikome (raz do roku)
P – prawdopodobieƒstwo wystàpienia zagro˝enia dla pracownika
WartoÊç Zagro˝enie Szansa

10 bardzo prawdopodobne 50 proc. (1 na 2)
6 ca∏kiem mo˝liwe 10 proc. (1 na 10)
3 praktycznie mo˝liwe 1 proc. (1 na 100)
1 ma∏o prawdopodobne, mo˝liwe 0,1 proc. (1 na 1000)

0,5 tylko sporadycznie mo˝liwe 0,01 proc. (1 na 10 000)
0,2 mo˝liwe do pomyÊlenia 0,001 proc. (1 na 100 000)
0,1 tylko teoretycznie mo˝liwe 0,0001 proc. (1 na 1 000 000)

R – ryzyko zawodowe, wartoÊç liczbowa
WartoÊç R Kategorie ryzyka Dzia∏anie zapobiegawcze
R=<20 pomijalne wskazana kontrola

20<R<70 ma∏e potrzebna kontrola
70<R<200 istotne potrzebna poprawa

200<R<400 du˝e potrzebna natychmiastowa poprawa
R>400 bardzo du˝e wskazane wstrzymanie pracy

èród∏o: Romanowska-S∏omka I., S∏omka A., Poradnik Ocena ryzyka zawodowego w zak∏adach s∏u˝by
zdrowia, Stowarzyszenie Inspektorów Sanitarnych RP, Wroc∏aw 2001, s. 34-35

wym, a jednoczeÊnie prawdopodobnym, skut-
kiem jest Êmierç cz∏owieka. Szacujàc prawdo-
podobieƒstwo wystàpienia skutków, warto
przeanalizowaç równie˝ histori´ absencji cho-
robowych pracowników oraz wziàç pod uwa-
g´ warunki pracy, w których te absencje wy-
stàpi∏y. Po wiedz´ mo˝na te˝ si´gnàç do aktu-
alnej literatury naukowej dotyczàcej zwiàz-
ków stresu z ró˝nego rodzaju chorobami,
a tak˝e do danych statystycznych o wypad-
kach przy pracy i chorobach zawodowych.

METODA RISK SCORE jest jakoÊciowà, wskaênikowà metodà oceny ryzyka, w której ry-
zyko szacowane jest oddzielnie dla ka˝dego zidentyfikowanego zagro˝enia. Poziom ryzyka
(R) oznaczany jest przez iloczyn wag przyporzàdkowanych potencjalnym skutkom zdarzenia
(S), ekspozycji na zagro˝enie (E) i prawdopodobieƒstwu zaistnienia okreÊlonego zdarzenia
(P), zgodnie z poni˝szym wzorem:

R = S x E x P, gdzie:
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