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X.STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

Członkowie zespołów transplantacyjnych wykonują pracę, która wiąże się  

z ogromną odpowiedzialnością i stresem. Kontakt z osobami oczekującymi  

na przeszczepienie i jednocześnie z rodzinami potencjalnych zmarłych dawców nie jest dla tych osób łatwy 

i obciąża ich psychicznie. Poza tym już sama gotowość do pracy przez całą dobę, tydzień, przez cały czas, 

kosztuje dużo wyrzeczeń, także osobistych. Jest to praca ciekawa, ale jednocześnie bardzo emocjonująca, 

niosaca za sobą ryzyko wypalenia zawodowego. Pamiętać należy, że zespół wypalenia zawodowego 

uwarunkowany jest nie tylko wykonywanym zawodem, poziomem stresu w miejscu pracy, ale także 

różnicami indywidualnymi, w tym czynnikami osobowości. 

Celem badań była ocen w grupie pracowników zespołu transplantacyjnego: 

 problemów z jakimi borykają się  członkowie zespołów transplantacyjnych; 

 występowania zespołu wypalenia sił u członków zespołów transplantacyjnych; 

 umiejętności radzenia sobie ze stresem; 

 stopnia radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; 

 wiedzy członków zespołów transplantacyjnych w zakresie metod łagodzących stres; 

 zapotrzebowania zespołów transplantacyjnych w zakresie profilaktyki zespołu wypalenia 

zawodowego. 

Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgodyKomisji Bioetycznej  

R-I-002/309/2018 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dyrekcji placówek medycznych skąd 

pochodzili respondenci. 

Badaniem objęto 157 osób - członków zespołów transplantacyjnych działających  

na terenie województwa lubelskiego, w tym z takich ośrodków jak Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 

Białej Podlaskiej (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w Chełmie (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny  

nr 1w Lublinie (Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku) oraz Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny nr 4 w Lublinie (Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplancyjnej  

i Leczenia Żywieniowego). 

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem zestawu 

kwestionariuszyAutorskiego kwestionariusza; Standaryzowanej Skali Satysfakcji z Życia (SWLS - 

Satisfaction with Life Scale); Skali oceny zamożności rodziny  

(FAS Familly Afluence Scale); Standaryzowanej Skali Holmesa i Rahe’a (SRRS - Social Readjustment 

Rating Scale); Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (LBQ - Link BurnoutQuestionnaire); 



Standaryzowanej Skali Kontroli Emocji (CECS -Courtauld Emotional Control Scale); Standaryzowanego 

kwestionariusza radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS - The Coping Inventory for Stressful 

Situacions) oraz Standaryzowanej Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności(GSES -Generalized Self-Efficacy 

Scale). 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników postawiono następujące wnioski: 

1. Średnia ocena zadowolenia z życia w badanej grupie była dość wysoka, a na jej poziom 

miał  wpływ staż pracy, wykonywany zawód i miejsce pracy, nie wpływały zaś wiek i 

wykształcenie. 

2. Większość badanych prezentowała niski poziom stresu, który zależał od stażu pracy, a nie 

miały na niego wpływu wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy  

i wiek. 

3. Respondenci prezentowali przeciętny poziom siły kontrolowania negatywnych emocji (w 

największym  w zakresie dla depresji oraz lęku), który różnicowało wykształcenie, miejsce 

pracy, wiek, a nie wpływały na nią staż pracy i wykonywany zawód. 

4. Członkowie zespołów transplantacyjnych posiadali wysoką ocenę własnej skuteczności, 

na którą wpływ miały miejsce pracy i wykonywany zawód,  

nie wpływały zaś staż pracy, wiek i wykształcenie. 

5. Poziom wypalenia zawodowego w badanej grupie był relatywnie niski, najsilniejszy w 

kategorii „wyczerpanie psychofizyczne” i najsłabszy w kategorii  

„brak skuteczności zawodowej”. 

6. Na poziom wypalenia zawodowego członków zespołów transplantacyjnych istotnie 

statystyczny wpływ miały ich satysfakcja z życia, poziom negatywnych emocji, ocena 

własnej skuteczności, wykonywany zawód i miejsce pracy, a nie wpływał  

na niego poziom stresu, staż pracy w zespole transplantacyjnym, wykształcenie  

i wiek. 

7. Większość ankietowanych stosowała właściwe sposoby radzenia sobie ze stresem, 

korzystając ze stylu unikowego i zadaniowego, ale w rozwiązywaniu problemów bardzo 

rzadko korzystała z pomocy psychologa. 

oraz postulat 

Wydaje się, że powinno się wdrożyć w placówkach respondentów działania 

sprzyjające:systematycznemu monitorowaniu potencjalnych stresorów oraz stanu zdrowia psychicznego 

pracowników, sukcesywnemu usuwaniu/modyfikowaniu stresorów, poprawiewzajemnych relacji 

pracowników, zapobieganiu nawarstwianiu się konfliktów w pracy, wprowadzeniu korzystnego planu 

pracy na poszczególnych stanowiskach, jasnemu określaniu obowiązków zawodowych, wprowadzeniu 

sprawiedliwych zasad zarządzania, wdrożeniu adekwatnego do wkładu pracy systemu  nagradzania, 



wprowadzeniu dodatkowych dni wolnych od pracy albo przerw w pracy umożliwiających regenerację sił, 

włączeniu pracowników w planowanie ich rozwoju zawodowego oraz stwarzaniu 

pracownikommożliwości udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych na temat stresu, wypalenia 

zawodowego i ich pokonywania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. SUMMARY IN ENGLISH 

 

Preventing and coping with stress and professional burnout of members of transplantation teams 

 

Members of transplantation teams perform a type of work which is connected with huge 

responsibility and stress. The fact that they deal with people waiting for a transplant and, at the same 

time, with families of potential deceased donors is not easy for members  

of transplantation teams and often results in a mental stress. Apart from that the very readiness to work 

24 hours a day throughout the week means making a lot of sacrifices, including personal ones. The job is 

very interesting but, at the same time, very emotional and carries the risk of burnout. It should be 

remembered that professional burnout syndrome depends not only on the job one performs and the 

level of stress at one’s place of work but also on individual differences, including personality factors. 

The aim of the study was to assess the following elements of work of members  

of transplantation teams: 

 problems which members of transplantation team have to cope with, 

 occurrence of burnout syndrome among members of transplantation teams, 

 ability to cope with stress, 

 the degree of coping with crisis situations, 

 knowledge of members of transplantation teams about stress-relieving methods, 

 needs of transplantation teams concerning prevention of professional burnout syndrome. 

The study was approved by the Committee of Bioethics – decision  

No R-I-002/309/2018 of  Medical University of Białystok and managers of the medical centers 

respondents came from.  

The study included 157 people – members of transplantation teams working in the Province of 

Lubelskie in such medical centers as Province Specialist Hospital in Biała Podlaska (Department of 

Anaesthesiology and Intensive Care), Independent Public Specialist Province Hospital in Chełm 

(Department of Anaesthesiology and Intensive Care), Independent Clinical Hospital No 1 in Lublin (Clinic 

of Hematooncology and Bone Marrow Transplantation) and Independent Public Clinical Hospital No 4 in 

Lublin (Clinic of General Surgery, Transplant Surgery and Nutritional Therapy). 

A method of a diagnostic survey was used in the study with the following set  

of questionnaires: the Author’s questionnaire,Satisfaction with Life Scale, Family Affluence Scale, Social 

Readjustment Rating Scale,Link Burnout Questionnaire,Courtauld Emotional Control Scale, The Coping 

Inventory for Stressful Situations and Generalized Self-Efficacy Scale. 



 The following conclusions were drawn on the basis of obtained results: 

1. Average assessment of satisfaction with life was relatively high in the analyzed group and 

depended mostly on work experience, performed occupation and place of work with age 

and education not playing an important part. 

2. Most respondents had a low level of stress which depended mostly on work experience; 

education, performed profession and place of work had a small impact on stress level. 

3. The respondents manifested an average ability to control negative emotions  

(mostly depression and anxiety) which differed depending on education, place  

of work and age with work experience and performed occupation playing a minor role. 

4. Members of transplantation teams had a strong sense of their own efficiency which 

depended mostly on place of work and performed profession work experience, age and 

education playing a minor role. 

5. Professional burnout in the analyzed group was relatively small; it was the largest  

in the category of “physical and mental exhaustion” and the smallest in the category “lack 

of professional efficiency”. 

6. Satisfaction with life, level of negative emotions, assessment of their own efficiency, 

performed occupation and place of work had a statistically significant impact on the level 

of burnout syndrome of members of transplantation teams; stress level, work experience 

in the transplantation team, education and age had a smaller impact. 

7. Most respondents applied appropriate methods of coping with stress, using evasive and 

task styles; however, they very rarely used the help of a psychologist to solve their 

problems. 

 It appears that what should be done in the respondents’ facilities is introduction  

of activities aimed at systematic monitoring of potential stress factors and the mental state of the 

employees, successive removal/modification of stress factors, improvement of mutual relations of 

the employees, prevention of build-up of conflicts  at work, introduction  

of favourable work plan at the particular posts, clear definition of professional obligations, 

introduction of fair principles of management, introduction of a pay system which  

is adequate to work, introduction of additional days off or breaks in work to ensure proper 

recuperation, engagement of employees in the process of planning their professional development 

and providing the employees with a possibility of participation in external and internal training 

courses devoted to stress, professional burnout and ways to combat these problems. 

 


