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Stress-generating factors and the burnout syndrome in midwives’ work 

Czynniki stresogenne a zespół wypalenia zawodowego w pracy położnych 

 Zawód położnej wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia, wiąże się z dużą odpowiedzialno-

ścią  ujmowaną w kategoriach koniczności dbania o innych, a wszelkie zaniedbania traktowane są jako 

krzywda wyrządzona podopiecznej [4].  

 Powstanie wypalenia uzależnione jest między innymi od dwóch elementów w relacji człowiek − 

otoczenie. Są to warunki pracy  oraz cechy, postawy i wynikające stąd sposoby zachowania pracowni-

ka [5, 6, 7].  

 W środowisku pracy położnej tkwi wiele czynników stresogennych stwarzających zagrożenie 

zdrowia pracowników.  Można je podzielić na 3 kategorie: fizyczno-chemiczno-biologiczne, ergono-

miczne – wynikające ze sposobu wykonywania pracy, psychospołeczne [2, 4, 8].  

Głównym celem pracy było określenie wpływu czynników stresogennych istniejących w obszarze 

odczuć polskich położnych na wystąpienie u nich objawów zespołu wypalenia zawodowego. Ważnym 

aspektem pracy było zidentyfikowanie cech osobowości położnych oraz czynników modelujących ich 

środowisko pracy. Modyfikacja tych elementów wpływających na pojawienie się objawów syndromu 

wypalenia umożliwia zapobieganie jego pojawieniu się i negatywnym następstwom dla położnych, 

pacjentek i całej instytucji. 

MATERIAŁ I METODA 

Dla realizacji celu niniejszej pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, zrealizowaną 
za pomocą techniki ankietowej, poszerzonej o obserwację i wywiady w środowisku położnych. Ankie-

ta składała się z metryczki i 33 pytań.  Zastosowano także Test Przymiotnikowy ACL H. B. Gougha i 

A. B.  Heilbruna [1, 3]. 

Aby wykazać wpływ czynnika czasu na zmiany w funkcjonowaniu zawodowym, odczuwania 

skutków obciążeń i stresu oraz nasilenie objawów wypalenia się, wyodrębniono dwa przedziały cza-

sowe ograniczone przez staż pracy: 

 I − 0-10 lat (grupa I – od 0 do 10 lat), 

 II − powyżej 10 lat (grupa II – powyżej 10 lat). 
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Populację badaną celowo dobrano tak, aby obydwa przedziały czasowe były jednakowo reprezen-

towane (stosunek liczbowy 1:1). Każda z grup liczyła 50 osób (były to grupy równoliczne). Uzyskany 

w ten sposób materiał empiryczny rozpatrywano pod względem ilościowym, biorąc za podstawę 
analizy liczbę uzyskanych odpowiedzi.  

Dokonano porównania otrzymanych wyników w poszczególnych grupach. Otrzymane dane sta-

nowiły punkt wyjścia do badania zależności pomiędzy wybranymi wartościami a długością stażu 

zawodowego. Korelację oceniono testem chi–kwadrat Pearsona, testem Fishera oraz współczynnikiem 

kontyngencjalności (wielodzielności). Obliczeń statystycznych dokonano w Ośrodku Obliczeniowym 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Badaniami objęto 100 położnych aktywnych zawodowo, o 

różnym stażu pracy w dziewięciu szpitalach w 9-ciu polskich miastach. Badania przeprowadzono od 

listopada do lutego 2004 roku.  

WYNIKI BADAŃ 

Dla potrzeb pracy, charakterystyki badanej próby dokonano w oparciu o takie dane jak: wiek, wy-

kształcenie, miejsce zamieszkania, miejsce pracy (oddział), staż pracy w zawodzie, stan cywilny, 

liczba dzieci. 

Grupa ankietowana to w 100% kobiety zatrudnione w oddziałach położniczo − ginekologicznych, 

posiadające średnie i wyższe wykształcenie położnicze. 

Najliczniejszą grupę – 41 (41,0%)  stanowiły osoby w wieku 31 – 40 lat. Nieco mniej badanych – 

36(36,0%)  znalazło się w przedziale wiekowym 20 – 30 lat. Tylko 23 (23,0%) respondentki osiągnęły 

wiek powyżej 40 lat. 

 Kolejną badaną zmienną był staż pracy w zawodzie położnej. W strategii postępowania ba-

dawczego wyodrębniono dwie grupy położnych. Kryterium kwalifikacyjnym był staż pracy w zawo-

dzie. W grupie nr I znalazły się osoby pracujące na stanowisku położnej nie dłużej niż 10 lat. Do 

grupy nr II zaszeregowano pracownice ze stażem pracy przekraczającym 10 lat. Opisany podział 

stanowił punkt odniesienia dla interpretacji dalszych wyników badań.  
Analizie poddano również ogólną sytuację rodzinną badanych, określając ich stan cywilny oraz 

dzietność. 
W grupie I – 19 badanych (38,0%) to kobiety wolne, w przeważającej części nie mające dzieci. 

Dwie osoby (4,0%) – pozostając niezamężnymi – same wychowują swoje dziecko. Zamężnych położ-
nych jest w tej grupie 31 (62,0%).  Respondentek posiadających jedno dziecko jest 23 (46,0%), a 8  

(16,0%)  testowanych posiada więcej niż jedno dziecko. 

Grupę II najliczniej reprezentują kobiety zamężne – 44 (88,0%), mające więcej niż jedno dziecko 

– 38 (76,0%). Cztery badane (8,0%), pozostaje w stanie wolnym, a dwie osoby (4,0%) to wdowy. 

Dziesięć mężatek (20,0%) wychowuje jedno dziecko, natomiast 1 osoba (2,0%) będąc zamężną nie 

posiada dzieci.  

 Najwięcej, bo aż 91 położnych, tj. 91,0% posiada wykształcenie średnie. 

 W grupie I – pięć osób (10,0%) posiada wyższe wykształcenie, a w grupie II – cztery (8,0%). 

Razem wśród położnych jest 9 osób (9,0%) z wyższym wykształceniem. 

 Stwierdzono, że badane z grupy młodszej stażem zawodowym w 70,0% zamieszkują w mieście 

(35 respondentek), natomiast na wsi mieszka 15 ankietowanych, czyli 30,0%. 

 Z kolei w grupie starszej stażem pracy mieszkankami miast jest 37 (74,0%) kobiet a na wsi za-

mieszkuje 13 osób, czyli 26,0% położnych. 

Tabela 1.  Relacje międzyludzkie w środowisku pracy uznane przez położne za najbardziej stresujące 

 
GRUPA I GRUPA II RAZEM Rodzaj relacji 

interpersonalnych N % N % N % 

 z pacjentkami 4 8,0 4 8,0 8 8,0 

 z przełożonymi 34 68,0 30 60,0 64 64,0 

 z grupą współpracowników 5 10,0 4 8,0 9 9,0 

 z rodziną pacjentek 7 14,0 12 24,0 19 19,0 

 RAZEM 50 100,0 50 100,0 100 100,0 
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 Z przeprowadzonych badań wynika, iż ponad połowa badanych położnych w obu grupach – 64 

(64,0%), przypisuje najwięcej doświadczeń stresowych relacjom z przełożonymi. 

 Na drugim miejscu – 19 osób (19,0%) postawiło relacje z rodzinami pacjentek. W grupie respon-

dentek aż 9,0% za najbardziej stresujące uznały kontakty w zespole współpracowników. Na ostatnim 

miejscu, bo tylko 8,0% badanych przyznało, że stresujące są dla nich relacje z pacjentkami. 

Położne z grup I i II zgodnie uznały za najbardziej obciążające (stresujące) następujące czynniki: 

 system wynagrodzeń – 75,0%, 

 stosunki międzyludzkie( atmosfera w pracy) – 47,0% 

 niejasno określony zakres kompetencji – 38,0% 

 przeciążenie obowiązkami – 38,0% 

 pracę w godzinach nocnych – 30,0% 

 bezradność i ograniczoną możliwość pomocy – 26,0% 

 ograniczone możliwości awansu i rozwoju zawodowego – 21,0% 

 uciążliwość dojazdów –19,0% 

 wielokierunkowa zależność personalna – 19,0% 

 zagrożenie bezpieczeństwa osobistego – 18,0 % 

Wynik taki wskazuje na deficyt sukcesu zawodowego, niską ocenę własnej skuteczności, jak rów-

nież przeciążenie emocjonalne i fizyczne w grupie położnych. Podkreślona została także niewystarcza-

jąca motywacja materialna. Wynik testu chi – kwadrat wynoszący 0,038 jest istotny statystycznie. 

Ocena czynników przedstawia się podobnie w obu grupach. 

Z najczęściej stosowanych strategii radzenia sobie w sytuacjach stresowych najwięcej uznania u 

położnych zyskała kontrola własnych emocji. Wskazało na nie ogółem 34 respondentek (34,0%) 

równomiernie z obydwu grup. Z kolei 27 ankietowanych (27,0%) radziło sobie planowanym rozwią-
zywaniem problemu, przy czym większość z nich – 18 (36,0%) to położne z mniejszym stażem pracy. 

Również większy odsetek testowanych z grupy I − 15 (30,0%) poszukuje wsparcia u innych osób. 

Najmniej, bo tylko  7 testowanych radziło sobie przez okazywanie złości osobom będącym przyczyną 
stresu. Respondentki badane z większym stażem pracy (grupa II) częściej wykorzystywały w radzeniu 

sobie (ang. copingu) ze stresem: 

 dystansowanie się od problemu 14 osób (28,0%), 

 autokrytykę, obwinianie siebie podkreśliło 11 ankietowanych (22,0%). 

 Na pozytywne przewartościowanie problemu wśród przedstawicielek drugiej grupy wskazało 

tylko pięć osób (10,0%).  

 Wyniki uzyskanych badań świadczą też o dużej potrzebie wsparcia emocjonalnego w analizowa-

nym środowisku. 

Należy podkreślić, że tylko 1/3 położnych w grupie II zna i stosuje techniki rozładowujące napię-
cie stresowe. Pozostałe 33 osoby (66,0%) udzieliło przeczącej odpowiedzi na postawione pytania. 

Korzystniej przedstawiają się wyniki w grupie I, gdzie ponad połowa  − 26 (52,0%) badanych po-

twierdza znajomość skutecznych metod zaradczych. Różnica  w znajomości wspomnianych technik 

między obiema grupami nie jest istotna statystycznie χ2= 0,069. 

Zjawisko wypalania się zawodowego to proces destrukcyjny,  a stopień wyrządzonej szkody ustala 

się według trzystopniowej skali. Pierwszy stopień wypalenia opisywany jako stadium ostrzegawcze, 

sygnalizuje takie objawy jak: nawracające przeziębienie, ból głowy, bezsenność, uczucie irytacji. 

W badanej próbie objawy przeziębienia częściej występowały u położnych z grupy I – 14 ankie-

towanych, tj. 28,0% i 11 osób (22,0%) w grupie II.  

 W obu grupach najczęściej występującym objawem były bóle głowy – 36 (72,0%) osób w grupie 

pierwszej i 28 (56,0%) w grupie drugiej. Prawie równie często występuje u położnych uczucie irytacji 

25 (50,0%) u testowanych z krótszym stażem i 26 (52,0%) z dłuższym stażem pracy. 

Z kolei u 36,0 % położnych z grupy II pojawia się bezsenność, podczas gdy  w grupie I – 22,0% 

odczuwa tę dolegliwość. 
Wynik χ2= 0,389 wskazuje, że nie ma żadnych istotnych statystycznie różnic między badanymi 

grupami w dziedzinie powszechności występowania symptomów stadium ostrzegawczego syndromu 

burnout. 

Drugi stopień wypalenia zawodowego charakteryzują dodatkowo: wybuchy irytacji, traktowanie 

ludzi z pogardą i ogólnie gorsze wykonywanie zadań (okresy zniechęcenia). 
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Najsilniej zaznaczonym symptomem w obydwu grupach jest występowanie okresów zniechęcenia, 

odpowiedź taką zaznaczyło 41 (82,0%) kobiet z grupy I i 45 (90,0%) z grupy II. Do wybuchów iryta-

cji przyznaje się 16 (32,0%) ankietowanych pracujących mniej niż 10 lat oraz 14 (28,0%) pracujących 

dłużej niż 10 lat. 

Ogółem 6,0% położnych przyznaje się, iż odczuwa pogardę dla ludzi. Jest to zjawisko bardzo nie-

pokojące zwłaszcza w tej grupie zawodowej. W trzecim stopniu wypalenia zawodowego dominują 
psychiczne i psychosomatyczne objawy takie jak : nadciśnienie, ból żołądka, obniżenie nastroju, 

uczucie osamotnienia. 

Jednym z istotnych elementów towarzyszących zespołowi wypalenia zawodowego u położnych 

jest brak poczucia satysfakcji  z wykonywanej pracy. Poziom odczuwanej satysfakcji zawodowej w 

pierwszej grupie położnych jest wyższy (30 osób, tj. 60,0%) niż w grupie drugiej 28 respondentek 

(56%). Analiza danych wykazała, że różnica otrzymanych wyników nie jest istotna statystycznie χ2 = 

0,068. 

Wykonywane czynności zawodowe często są źródłem zadowolenia położnych. 

Uzyskane wyniki wskazują na przewagę dużej częstości odczuwania satysfakcji profesjonalnej z 

wykonywanej pracy u przedstawicielek obu grup, zarówno z grupy pierwszej – 34 (68,0%), jak i 

drugiej grupy – 33 (66,0%). Sporadycznie kobiety odczuwają satysfakcję również na podobnym po-

ziomie – w grupie pierwszej 16 osób (32,0%) a w grupie drugiej 17 (34,0%) badanych. Natomiast 

żadna testowana nie określiła, że „nigdy” nie odczuwała satysfakcji z wykonywanej pracy profesjo-

nalnej. 

Dążąc do określenia w badanej populacji cech zespołu wypalenia zawodowego, uznano za istotne 

zbadanie  subiektywnie odczuwanej potrzeby ukrywania swoich obaw i słabości, ze względu na ocze-

kiwania pacjentek (potrzeba zachowania „publicznej twarzy” – czyli zawodowego image`u). Z  punktu 

widzenia całej, poznanej teorii syndromu wypalenia zawodowego istnieje silna potrzeba zachowania 

wizerunku profesjonalisty, który predysponuje do wystąpienia powyższego zespołu.    

Większość badanych − 32 (64,0%) w grupie I i 42 (84,0%) w grupie II – nie okazuje własnych 

obaw i słabości podopiecznym zachowując w ten sposób „publiczną twarz pomagacza”. Odmienny 

styl zachowania się wobec pacjentek deklaruje 18 osób (36,0%) wśród respondentek z krótszym sta-

żem pracy oraz 8 (16,0%) w grupie II. Wyrażają one opinię, iż odczuwają konieczność ukrywania 

prawdziwych uczuć przed podopiecznymi. 

  Uzyskany wynik wskazuje, że istnieją różnice między badanymi, χ2 = 0,023 jest istotny staty-

stycznie. 

Z perspektywy teorii syndromu wypalenia zawodowego, silna potrzeba zachowania profesjonal-

nego image`u zaznaczająca się dominująco w badanej populacji, szczególnie zwiększa jej ekspozycję 
na wystąpienie objawów zespołu burnout. 

Poszukując kolejnych, sytuacyjnych źródeł stresu poddano analizie kwestię identyfikowania się 
personelu z problemami pacjentek.  

 Nadmierne identyfikowanie się z trudnymi sprawami  podopiecznych powoduje w rezultacie 

psychiczne przeciążenie (stres emocjonalny). Ogółem w badanej populacji 56 osób (56,0%) wskazuje 

na częste identyfikowanie się z problemami pacjentek. Stan ten jest podobny zarówno wśród reprezen-

tantek grupy I jak i grupy II. Spośród ogółu ankietowanych – sporadycznie utożsamia się z problema-

mi podopiecznych, taka sama liczba osób, czyli 22 (44,0%) z grupy I i 22 (44,0%) testowane z grupy 

II. 

Zjawiskiem niepokojącym jest fakt, że wysoki jest odsetek ankietowanych, które zauważają obec-

ność różnych czynników ograniczających ich inicjatywę i swobodę działania. Takie czynniki poprzez 

blokowanie autonomii i osobistej satysfakcji potęgują u pracownic frustrację. 
Miarą zaawansowania objawów syndromu burnout w polskich warunkach jest między innymi dą-

żenie personelu do zmiany zawodu.  

Bardzo znaczącą rolę w pracy położnych odgrywa udzielanie im psychicznego oraz informacyjne-

go wsparcia w sytuacjach stresogennych, trudnościach zawodowych. Próba badana, a zwłaszcza re-

spondentki  z dłuższym stażem pracy wyraziły potrzebę tworzenia profesjonalnych grup wsparcia w 

środowisku zawodowym. Położne twierdzą, że udzielana im pomoc nie jest wystarczająca. 

Z uzyskanych danych wynika, że 34 (68,0%) położnych w grupie I i 30 (60,0%) w grupie II nie 

może liczyć na pomoc  i współpracę ze strony zwierzchników. 
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Wynik ten jest niepokojący, gdyż potwierdza  poczucie osamotnienia, pozostawienie pracowników 

własnemu losowi, niemożność asertywnego wyrażania swoich uczuć. Potwierdza to brak komunikacji 

interpersonalnej: pracownik – przełożony. Komunikacja ta nacechowana jest lękiem i odczuwana jest 

jako stresor, który sprzyja rozwojowi syndromu wypalenia zawodowego. 

Jeżeli idzie o chęć zmiany zawodu, to aż 60,0% położnych z obu grup – czasami myśli o przekwa-

lifikowaniu się, natomiast często o zmianie profesji myśli 20,0% młodszych ankietowanych oraz 

16,0% osób z dłuższym stażem pracy. 

Uzyskane wyniki odnośnie tej zmiennej wskazują wyraźnie, że położne z obu grup narażone są na 

negatywne skutki czynników stresogennych i stresu zawodowego. 

Wiadomo, że ciężka praca położnych nie ma odzwierciedlenia  w poziomie gratyfikacji material-

nych. Częstotliwość tego czynnika stresogennego jest bardzo duża wśród położnych i powoduje nie-

zadowolenie z pracy, co usposabia je do wystąpienia objawów syndromu burnout. Stwierdzono, że aż 
93,0% badanych wskazuje na niski poziom wynagrodzeń za pracę. Tylko jedna położna w grupie 

drugiej  i sześć osób w grupie pierwszej jest  zadowolonych z otrzymywanych zarobków, co stanowi 

7,0% ogółu ankietowanych. Tak zobrazowana sytuacja materialna położnych – to elementarny powód 

ich niezadowolenia.  

Analizując wyniki Testu ACL w zakresie psychospołecznego funkcjonowania pomiędzy badanymi 

uzyskano niezwykle interesujące wyniki. W obu porównywanych grupach położnych z różnym stażem 

zawodowym stwierdzono, że wystąpiły różnice pomiędzy osobami testowanymi na poziomie istotnym 

statystycznie. 

 W zakresie spostrzegania swojego funkcjonowania w początkowym okresie pracy zawodowej 

(PR) różnice te dotyczyły: 

Podwyższonej potrzeby wytrwałości, która charakteryzuje się poczuciem obowiązku i sumienno-

ścią. Potrzeba ta występowała częściej u położnych z dłuższym stażem pracy (grupa II). 

Nasilonego poziomu samokrytycyzmu połączonego z nadmierną samokontrolą siebie. Postawa ta 

również częściej była prezentowana przez położne z dłuższym stażem pracy (grupa II). 

 Wynik ten jest niezmiernie istotny, gdyż rozpoznanie sytuacji pozwala opracować całkiem nowe 

sposoby interwencji przeciwdziałające wypaleniu tej grupy zawodowej położnych z dużym wyprze-

dzeniem. Można to uznać za kolejne odkrycie sytuacji zawodowej – ważne nie tylko teoretycznie, ale i 

praktycznie. 

Jeżeli idzie o sposób funkcjonowania psychospołecznego młodszych stażem położnych w obrazie 

(PR) retrospektywnym poszukują one stabilności w środowisku zawodowym, ale w zakresie kategorii 

przystosowania profesjonalnego uzyskały one niższe wyniki od starszych stażem koleżanek. Z kolei w 

obrazie idealnym (ID) młodsze położne z cech osobowości podkreślały: samozdyscyplinowanie i 

sumienność, silną indywidualność oraz zaufanie do siebie, niezależność zawodową, połączoną z umie-

jętnością domagania się tego, co jak sądzą, słusznie im się należy oraz umiejętność dobrej organizacji i 

planowania w swoich profesjonalnych działaniach. 

WNIOSKI 

1. Badane położne uznały swoje środowisko pracy za stresogenne. W ich pracy występują różno-

rodne czynniki stresogenne. Jako najbardziej stresujące są kontakty z przełożonymi, podopiecz-

nymi i ich rodzinami a także system wynagrodzeń. 
2. Wśród ankietowanych za najbardziej stresogenne czynniki położne uznały: system wynagrodzeń 

– 75 (75,0%), stosunki międzyludzkie, atmosferę w pracy 47 (47,0%), niejasno określony zakres 

kompetencji – 38 (38,0%).  

3. Wśród testowanych osób dominują pozytywne sposoby radzenia sobie ze stresem tj.: spotkania z 

przyjaciółmi, aktywność fizyczna, szczera rozmowa, odpoczynek przy muzyce. Techniki kon-

frontacyjne np. planowe rozwiązywanie problemu, poszukiwanie wsparcia innych osób – wyko-

rzystują głównie położne ze stażem zawodowym do 10 lat. Ankietowane wykazują nikłą wiedzę 
na temat profesjonalnych technik rozładowujących stres.  

4. Położne nisko oceniają możliwość awansu i profesjonalnego rozwoju, częściej natomiast odczu-

wają nadmierne obciążenia emocjonalne i przeciążenie obowiązkami zawodowymi. 

5. W grupie położnych ze stażem zawodowym powyżej 10 lat stwierdzono następujące cechy 

zwiększające ekspozycję na wystąpienie objawów syndromu burnout: rutyna w działaniu, do-
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strzeganie ograniczeń w wykonywaniu pracy, zmęczenie fizyczne, znużenie wynikające z mono-

tonii obowiązków. Pracownice z tej grupy w 46,0% same stwierdziły, że „spalają się w pracy”, co 

koreluje z ich cechami osobowości (wysoka samokontrola siebie i swoich uczuć, sumienność 
oraz silne poczucie obowiązku) z podwyższoną potrzebą afiliacji i kontaktów interpersonalnych. 

W wymiarze aktualnych relacji (RE) z pacjentkami starsze stażem położne charakteryzują się ru-

tynowością (skostnieniem),wysokim poziomem porządku, silną potrzebą podporządkowania (za-

leżności) i niską potrzebą zmiany.  

6. Analizując wyniki Testu ACL w zakresie psychospołecznego funkcjonowania pomiędzy bada-

nymi położnymi o różnym stażu zawodowym, stwierdzono różnice na poziomie istotnym staty-

stycznie. Różnice te dotyczyły: 

 podwyższonej potrzeby wytrwałości, która charakteryzuje się poczuciem obowiązku i su-

miennością. Potrzeba ta występowała częściej u położnych z dłuższym stażem pracy (grupa 

II); 

 nasilonego poziomu krytycyzmu z nadmierną samokontrolą. Postawa ta również częściej była 

reprezentowana przez położne z dłuższym stażem pracy (grupa II). 

POSTULATY PRAKTYCZNE 

1. Powinny powstać programy rządowe promujące konstruktywne metody walki ze stresem zawo-

dowym w stresogennym środowisku pracy położnych. 

2. Nowa zreformowana polityka kadrowa powinna opierać się na naukowych przesłankach celem 

ograniczenia stresu zawodowego i zmniejszenia obciążenia fizycznego oraz emocjonalnego w 

środowisku pracy. Umożliwić pracownikom medycznym warunki do skorzystania z urlopu bez-

płatnego z gwarancją powrotu do pracy. 

3. Uwrażliwić kadrę kierowniczą położnych na problemy syndromu burnout. 

4. Powinno się zweryfikować system wynagrodzeń położnych przez gratyfikacje finansowe, nagro-

dy okresowe oraz stwarzać możliwości awansu zawodowego. 

5. Należy stworzyć możliwość rotacji pracownic, przechodzenia do placówek o innym charakterze 

pracy np. szpital – poradnia „K” – położna środowiskowa. 

6. Nowa zreformowana polityka kadrowa powinna opierać się na naukowych przesłankach celem 

ograniczenia stresu zawodowego i zmniejszenia obciążenia fizycznego oraz emocjonalnego w 

środowisku pracy. Umożliwić pracownikom medycznym warunki do skorzystania z urlopu bez-

płatnego z gwarancją powrotu do pracy. 

7. Uwrażliwić kadrę kierowniczą położnych na problemy syndromu burnout. 

8. Powinno się zweryfikować system wynagrodzeń położnych przez gratyfikacje finansowe, nagro-

dy okresowe oraz stwarzać możliwości awansu zawodowego. 
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STRESZCZENIE 

 W pracy położnych występuje cała gama czynników stresogennych zwiększających ryzyko wystą-
pienia zespołu wypalenia zawodowego oraz sposobów manifestowania się tego zjawiska. Celem pracy 

było określenie wpływu czynników stresogennych i stresu zawodowego mieszczących się w obszarze 

odczuć polskich położnych na wystąpienie u nich objawów syndromu wypalenia zawodowego. W 

pracy zastosowano dwa narzędzia badawcze: ankietę składającą się z metryczki i 33 pytań oraz polską 
adaptację Testu Przymiotnikowego ACL H.G. Gougha i A. B. Heilbruna dokonaną przez Z. Płużek. W 

okresie od listopada 2003 do lutego 2004 roku przebadano 100 położnych  posiadających średnie i 

wyższe wykształcenie medyczne i pracujących zawodowo w dziewięciu szpitalach  w 9-ciu polskich 

miastach. Badane kobiety podzielono ze względu na długość stażu pracy  na dwie równoliczne grupy 

(po 50 osób). Grupę I tworzą położne czynne zawodowo krócej niż 10 lat, a grupę II pracujące powy-

żej 10 lat. Badane położne uznały swoje środowisko pracy za stresogenne. Dokonując analizy Testu 

ACL w zakresie psychospołecznego funkcjonowania pomiędzy badanymi położnymi o różnym stażu 

zawodowym, uzyskano niezwykle interesujące wyniki. W obu porównywanych, równolicznych gru-

pach testowanych kobiet z różnym stażem pracy stwierdzono różnice na poziomie istotnym staty-

stycznie. 

SUMMARY 

 In midwives’ work there is a whole range of stress-generating factors that increase the risk of 

developing burnout syndrome and the ways of manifesting of this phenomenon. The aim of the paper 

was to define the influence of stress-generating factors and professional stress felt by the Polish mid-

wives on the occurrence of burnout syndrome in them. The study included two research tools: the 

survey including base document and 33 questions as well as the Polish version of Adjective Test  ACL 

by H.G. Gough and A.B. Heilbrun adapted by Z. Płużek. From November 2003 to February 2004 one 

hundred midwives with medical secondary and higher education  were tested and they were employed 

in 9 Polish hospitals. The tested women were divided into two equal groups with relation to their work 

experience (50 persons each). The 1st group consisted of midwives who were professionally active for 

less than 10 years and the 2nd group – with professional experience over 10 years. The tested  mid-

wives thought their work place was stress-generating. The analysis of ACL Test for psychosocial 

functioning among the tested midwives with different work experience yielded very interesting results. 

In both compared equal test groups of women with different work experience, the differences were 

confirmed on the statistically significant level. 

 


