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STRESZCZENIE 

 Celem rozprawy doktorskiej jest przeanalizowanie występowania zjawiska wypalenia 

zawodowego wśród personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i psychologicznego oddziałów i 

poradni o profilu hematoonkologicznym oraz ocena konieczności wprowadzenia rozwiązań  

systemowych, zapobiegających wypaleniu zawodowemu i umożliwiających poprawienie 

jakości warunków pracy, zaś w konsekwencji ‒ poziomu świadczeń medycznych i opieki nad 

pacjentami. Tak sformułowanemu celowi rozprawy doktorskiej został całkowicie 

podporządkowany cel przeprowadzonych w jej ramach badań.  

 Rozwiązanie głównego problemu badawczego wymagało ustalenia, jakie czynniki 

(staż pracy w wykonywanym zawodzie medycznym, przynależność do określonej grupy 

zawodowej, liczba łóżek na oddziale szpitalnym, kontakt z małymi pacjentami, 

nieumiejętność radzenia sobie ze stresem) wywierają wpływ na poziom wypalenia 

zawodowego wśród pracowników oddziałów i poradni o profilu hematoonkologicznym oraz 

jaki wymiar dominuje w jego strukturze w przypadku lekarzy.  

W celu rozwiązania głównego problemu badawczego zostały zastosowane metody 

ilościowe i jakościowe. Proces badawczy przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie 

zebrano niezbędny materiał badawczy, który w drugim etapie został poddany analizie 

statystycznej. Weryfikacja hipotez badawczych opierała się na zastosowaniu metody badań 

sondażowych na próbie 220 osób, zaś techniką badawczą było ankietowanie. Jako 

uzupełniająca technika badawcza do weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą w polskim 

systemie ochrony zdrowia nie istnieją żadne formy wsparcia personelu medycznego, które by 

miały na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród osób pracujących z 

pacjentami hematoonkologicznymi, został zastosowany także wywiad ustrukturyzowany.  



W charakterze narzędzi badawczych wykorzystano (oprócz autorskiego 

kwestionariusza ankiety i kwestionariusza wywiadu ustrukturyzowanego dla kadry 

zarządzającej): 

▪ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego MBI ‒ Human Services Survey for 

Medical Personnel w tłumaczeniu dla badań naukowych wykonanym przez E. 

Donesch-Jeżo; 

▪ Kwestionariusz CISS (ang. Coping Inventory for Stressful Situations).  



Przeprowadzone badania własne pozwoliły wysnuć następujące wnioski: 

1. Dłuższy staż pracy w wykonywanym zawodzie medycznym nie ma wpływu na 

poziom wypalenia zawodowego pracowników oddziałów i poradni o profilu 

hematoonkologicznym. Objawy wypalenia zawodowego w przypadku objętych 

badaniem lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz psychologów pracujących z 

pacjentami hematoonkologicznymi, pojawiając się relatywnie wcześnie, mogą 

przyczyniać się do rezygnacji z takiej pracy przez osoby, które najmocniej je 

odczuwają.  

2. Wszystkie badane grupy zawodowe są potencjalnie jednakowo narażone na 

występowanie wypalenia zawodowego. 

3. W strukturze wypalenia zawodowego lekarzy objętych badaniem dominujące 

znaczenie ma wymiar emocjonalnego wyczerpania.  

4. Personel medyczny i psycholodzy zatrudnieni w większych oddziałach 

hematoonkologicznych nie są bardziej narażeni na wypalenie zawodowe, ponieważ 

nie stwierdzono występowania liniowej zależności korelacyjnej pomiędzy liczbą 

łóżek a poziomem wypalenia zawodowego u lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy 

oraz psychologów pracujących na oddziałach o profilu hematoonkologicznym.  

5. Większe wypalenie zawodowe występuje u osób gorzej radzących sobie ze stresem, 

co oznacza, że właściwe strategie radzenia sobie ze stresem mogą chronić przed 

wypaleniem zawodowym. 

6. Kontakt z małymi pacjentami nie powoduje większego wypalenia zawodowego w 

przypadku pracowników oddziałów hematoonkologicznych.  

7. W polskim systemie ochrony zdrowia nie istnieją żadne formy wsparcia personelu 

medycznego, które by miały na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

wśród osób pracujących z pacjentami hematoonkologicznymi. 

 Przedstawione wnioski, wynikające z procesu weryfikacji hipotez badawczych, 

uzewnętrzniają praktyczny wymiar prezentowanej rozprawy doktorskiej.  

 Tło analizy rozwiązań systemowych, które istnieją w polskim systemie ochrony 

zdrowia lub mogą być zaproponowane przez osoby zarządzające, wpływające na jego kształt 

oraz inspirujące najważniejsze w nim trendy stanowiła seria wywiadów ustrukturyzowanych. 

Wywiady ustrukturyzowane przeprowadzono: z konsultantem krajowym w dziedzinie 

hematologii prof. dr hab. n. med. E. Lech- Marańdą, konsultantem wojewódzkim w 

dziedzinie hematologii dziecięcej dr n. med. M. Miturą-Lesiuk (województwo lubelskie), 

wiceprzewodniczącą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia powołaną na wniosek Komisji 



Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, dyrektor Centrum Kształcenia 

Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Center of Value Based 

Healthcare oraz Programu "MBA w Ochronie Zdrowia" Uczelni Łazarskiego dr n. ekon. M. 

Gałązką- Sobotką, dyrektorem Narodowego Instytutu Geriatrii i Reumatologii dr n. med. M. 

J. Tombarkiewiczem, w latach 2016-2018 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, 

zastępcą dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia M. Bedlickim, 

kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Wydziału Lekarskiego 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. J. M. Zauchą.  

 Inspiracją do zainteresowania się problematyką wypalenia zawodowego wśród 

personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i psychologicznego oddziałów i poradni o profilu 

hematoonkologicznym oraz podjęcia badań stało się własne doświadczenie zawodowe.  

 


