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Wprowadzenie: Zjawisko wypalenia zawodowego postrzegane jest jako powaĪny problem
spoáeczny powiązany z obciąĪającym charakterem pracy opartej na kontaktach z innymi
ludĨmi. Fizjoterapeuci stanowią jedną z grup zawodowych szczególnie naraĪonych na róĪnorodne stresujące sytuacje, które mogą prowadziü do wypalenia. JednakĪe w literaturze
maáo uwagi poĞwiĊca siĊ tej grupie w porównaniu z innymi pracownikami sáuĪby zdrowia.
Brak jest badaĔ na temat wystĊpowania zjawiska wypalenia zawodowego wĞród polskich
Þzjoterapeutów. W związku z tym celem niniejszej pracy byáo rozpoznanie nasilenia objawów wypalenia w tej grupie zawodowej oraz identyÞkacja czynników, które mogą sprzyjaü
wystĊpowaniu tego zjawiska.
Materiaá i metoda: Badanie miaáo charakter kwestionariuszowy. WziĊáo w nim udziaá 64 Þzjoterapeutów, którzy wypeániali ankietĊ z pytaniami dotyczącymi pracy zawodowej oraz kwestionariusz wypalenia zawodowego C. Maslach (MBI) w polskiej adaptacji T.Pasikowskiego.
Wyniki: Rezultaty omawianego badania wskazują, Īe poziom wypalenia zawodowego wĞród
polskich Þzjoterapeutów jest niĪszy niĪ wĞród przedstawicieli innych grup zawodowych naraĪonych na wystĊpowanie stresu zawodowego. Ponadto na podstawie przeprowadzonego
badania moĪna wskazaü czynniki związane z wykonywanym zawodem Þzjoterapeuty, które
predysponują do rozwoju objawów wypalenia zawodowego.
Wnioski: Uzyskane wyniki mogą stanowiü podstawĊ do dalszych badaĔ dotyczących efektywnego przeciwdziaáania wypaleniu zawodowemu wĞród Þzjoterapeutów.
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Professional burnout in polish physiotherapists




Background: The professional burnout is emerging as broad social problem associated with
peculiar character of work based on contacts with other people. Physiotherapists constitute
one of groups especially exposed to various stressful situations which can lead to the burnout.
However, in the literature little attention has been devoted to this group compared with other
health service employees. There is no research about the burnout syndrome among Polish
physiotherapists. The purpose of the present study was then to determine the prevalence of
burnout among this occupational group and to disclose its relationship with several workrelated factors.
Material and Methods: Sixty four physiotherapists completed an anonymous questionnaire
concerning their work and the Polish adaptation of the MBI scale.
Results: The examination has shown that the level of the professional burnout in Polish physiotherapists was lower than in the other occupational groups exposed to stressful situations
at work. Moreover, current study allowed for distinguishing certain work-related factors
which can promote the development of burnout manifestations.
Conclusions. Obtained results can be the base for future research to further explore the problem as well as to develop effective precautions program against burnout among physiotherapists.
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Wprowadzenie
Początkowo pojĊcie “wypalenie” byáo uĪywane w sporcie
dla opisania sytuacji, w której zawodnik osiągający wysokie
wyniki podczas treningów przegrywaá z powodu psychicznego wyczerpania w trakcie decydujących zawodów [1].
Od lat 70-tych XX wieku pojĊcie „wypalenia” jest uĪywane równieĪ w kontekĞcie pracy zawodowej. NajczĊĞciej
rozumiane jest jako stopniowa utrata energii u pracownika
bĊdąca nastĊpstwem przeciąĪenia problemami innych ludzi
[2-4]. W oparciu o koncepcjĊ C. Maslach, wypalenie zawodowe moĪe byü zdeÞniowane jako psychologiczna odpowiedĨ na dáugotrwaáy stres zawodowy, na który w szczególny sposób naraĪone są osoby pracujące w Ğcisáych relacjach
z innymi ludĨmi [3-5]. Wypalenie zawodowe moĪe wpáywaü
na róĪnorodne dziedziny funkcjonowania czáowieka, na jego
otoczenie oraz miejsce pracy. Do objawów omawianego syndromu zalicza siĊ róĪne dolegliwoĞci Þzyczne (problemy Īoáądkowe, bezsennoĞü, bóle gáowy i nadciĞnienie [6,7]) oraz
problemy emocjonalne (uczucia rozpaczy i izolacji, nudy,
cynizmu, niepokoju, wycofania, draĪliwoĞci, a takĪe depresjĊ i myĞli samobójcze [8]). Wypalenie moĪe wiązaü siĊ
z obniĪeniem poczucia wáasnej wartoĞci, negatywnym stosunkiem do wykonywanej pracy, najbliĪszego otoczenia oraz
z utratą troski o dobro klientów [4,8]. PowyĪsze objawy wiąĪą siĊ z trzema wyodrĊbnionymi wymiarami zespoáu: (1) wyczerpaniem Þzycznym i psychicznym, (2) depersonalizacją
oraz (3) poczuciem niskich osiągniĊü osobistych [3 - 5,8].
W ciągu ostatnich czterdziestu lat prowadzono liczne
badania dotyczące wypalenia zawodowego. W wiĊkszoĞci
z nich udziaá brali przedstawiciele zawodów powiązanych
ze sáuĪbą zdrowia, w szczególnoĞci pielĊgniarki i lekarze
róĪnorodnych specjalizacji (onkolodzy, pediatrzy, ortopedzi, psychiatrzy, etc.)[np.9-13]. JednoczeĞnie opublikowano
stosunkowo niewiele danych na temat wypalenia wĞród Þzjoterapeutów, którzy równieĪ są pracownikami sáuĪby zdrowia pozostającymi w bezpoĞrednim kontakcie z pacjentami,
przez co są naraĪeni na stresujące sytuacje mogące prowadziü do wyczerpania [14-16].
W oparciu o dostĊpne publikacje moĪna wyróĪniü róĪne Ĩródáa stresu w pracy Þzjoterapeuty. G.A.Wolfe [14]
wskazuje, Īe podstawowym zagroĪeniem w tym zawodzie jest brak moĪliwoĞci speánienia oczekiwaĔ pacjentów
dotyczących peánego powrotu do zdrowia i sprawnoĞci.
W wyniku czego terapeuci mogą cierpieü z powodu poczucia
niepowodzenia oraz frustracji [14]. Innym Ĩródáem stresu w
pracy Þzjoterapeuty moĪe staü siĊ brak informacji zwrotnej
od pacjentów, przeciąĪenie obowiązkami, brak autonomii
w decyzjach dotyczących pacjentów, obciąĪające relacje ze
wspóápracownikami (np. związane z brakiem wsparcia i komunikacji miĊdzy czáonkami zespoáu) oraz trudne warunki
pracy (m.in.: dáugie godziny pracy, niewielka pensja, niski
prestiĪ zawodowy czy maáo elastyczny system zarządzania
i administracji) [14-18].
Przegląd literatury dotyczącej wypalenia zawodowego
wĞród Þzjoterapeutów sugeruje, Īe w róĪnych krajach nasilenie tego zjawiska moĪe byü róĪne. Norwescy badacze A.
Mandy, M. Saner oraz K. Lucas [19] stwierdzili, Īe Þzjote-

rapeuci uzyskują niskie wyniki na skali wypalenia. Podobnie
badania prowadzone w Hiszpanii pokazują, Īe tylko u 4%
Þzjoterapeutów w tym kraju wystĊpuje wysoki poziom wypalenia [20]. Z drugiej strony istnieją dane wskazujące, Īe
wypalenie zawodowe moĪe byü powszechnym problemem
w omawianej grupie zawodowej [16]. S. LiCalzi i jego
wspóápracownicy [21] doszli do wniosku, Īe wáoscy Þzjoterapeuci cierpią z powodu wypalenia czĊĞciej niĪ pielĊgniarki. Z kolei z badaĔ prowadzonych w Japoni przez S. OgiwarĊ
i H. Hayashiego [22] wynika, Īe Þzjoterapeuci w tym kraju
wykazują umiarkowany poziom wypalenia. A. Pavlakis, V.
Raftopoulos i M. Theodorou [23] natomiast stwierdzili, Īe na
Cyprze poziom wypalenia wĞród Þzjoterapeutów waha siĊ
od niskiego do umiarkowanego, jednak aĪ u 20% przedstawicieli tej grupy zawodowej mogą wystĊpowaü wybrane objawy wypalenia. Opisane powyĪej róĪnice mogą wiązaü siĊ
z organizacją sáuĪby zdrowia i odmiennymi warunkami pracy w poszczególnych krajach, a takĪe mogą byü konsekwencją zróĪnicowanego sposobu przeprowadzania badaĔ.
W Polsce do tej pory prowadzono wiele badaĔ dotyczących zespoáu wypalenia zawodowego. Badania te koncentrowaáy siĊ na grupach profesjonalistów szczególnie naraĪonych
na stres w pracy, takich jak: nauczyciele [24-26], terapeuci
[27,28], policjanci [29], straĪacy [30], funkcjonariusze sáuĪby wiĊziennej [31], czy pracownicy socjalni [32]. Prowadzono równieĪ liczne badania z udziaáem pracowników sáuĪby
zdrowia [np. 9,11,12,24,33]. JednakĪe brak jest danych dotyczących wystĊpowania zjawiska wypalenia zawodowego
wĞród polskich Þzjoterapeutów. Celem przedstawionych
poniĪej badaĔ byáo oszacowanie nasilenia objawów wypalenia w tej grupie zawodowej oraz identyÞkacja czynników
związanych z warunkami pracy, które mogą sprzyjaü wystĊpowaniu tego zjawiska.

Materiaá i metoda
Osoby badane

W badaniu wziĊáo udziaá 64 Þzjoterapeutów (50 kobiet
i 14 mĊĪczyzn) aktywnych zawodowo. Osoby te pracowaáy
z pacjentami cierpiącymi na róĪnorodne zaburzenia (neurologiczne, ortopedyczne, reumatologiczne, pulmonologiczne
i kardiologiczne) a takĪe z dzieümi, sportowcami i osobami niepeánosprawnymi. WiĊkszoĞü uczestników badania
(85,9%) pracowaáo z pacjentami z róĪnymi typami schorzeĔ.
PrzewaĪająca czĊĞü badanych Þzjoterapeutów (61 %) byáa
zatrudniona w publicznej sáuĪbie zdrowia, okoáo 19 % z nich
pracowaáo w sektorze prywatnym, a okoáo 20% byáo zatrudnionych w obu sektorach. StaĪ pracy w zawodzie Þzjoterapeuty wĞród badanych osób byá zróĪnicowany i wahaá siĊ od
niespeána roku do ponad 15 lat (Tabela 1).
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Charakterystyka badanej grupy
Zmienne

14

21.9

usprawnianych pacjentów, itd.). Druga czĊĞü obejmowaáa
Kwestionariusz Wypalenia C. Maslach (ang. Maslach Burnout Inventory, MBI) w polskiej adaptacji T. Pasikowskiego
[24]. NarzĊdzie to jest przeznaczone do pomiaru stopnia wypalenia na trzech wymiarach: (1) wyczerpania psychicznego
(ang. emotional exhaustion EE), (2) depersonalizacji (ang.
depersonalization, DP) i (3) osobistych osiągniĊü (ang. personal accomplishment, PA). àącznie zawiera 22 pozycje testowe, z których kaĪda przypisana jest do jednego z trzech
wymienionych powyĪej wymiarów (skal). Osoby badane
udzielają odpowiedzi na 7 - stopniowej skali, wskazując jak
czĊsto doĞwiadczają sytuacji opisanych w kwestionariuszu
(zaznaczenie 0 oznacza, Īe dana sytuacja nigdy siĊ nie zdarzyáa, zaznaczenie 6 oznacza, Īe dana sytuacja zdarza siĊ
codziennie). Wysoki wynik otrzymany na skalach EE i DP
oraz niski wynik na skali PA wskazują na wysoki poziom
nasilenia objawów wypalenia zawodowego.
Procedura
Badanie zostaáo prowadzone w kwietniu i maju 2009
w miejscach zatrudnienia Þzjoterapeutów. AnkietĊ dostarczono osobom, które zgodziáy siĊ wziąü udziaá w badaniu.
Udziaá ten byá dobrowolny i anonimowy. Respondenci zostali poinformowani o moĪliwoĞci przerwania wypeániania
kwestionariusza oraz poproszeni o zwrot ankiety bezpoĞrednio do osoby przeprowadzającej badanie.
Badanie zostaáo przeprowadzone zgodnie ze standardami
etycznymi stosowanymi w badaniach psychologicznych.
Analiza wyników
Dane uzyskane w badaniu analizowano za pomocą pakietu statystycznego SPSS wersja 18PL.
Analizowano wyniki uzyskane w poszczególnych podsalach kwestionariusza MBI. Do oszacowania związku miĊdzy
wynikami kwestionariusza MBI i danymi dotyczącymi warunków pracy Þzjoterapeutów wykorzystano wspóáczynnik
korelacji r Pearsona oraz dla danych rangowych wspóáczynnik korelacji Ĳ Kendalla. PoniewaĪ analizowane dane nie
speániaáy warunków stosowania parametrycznych testów
statystycznych (np. porównywane grupy nie byáy równoliczne), wykorzystano testy nieparametryczne. Porównania dla
prób niezaleĪnych przeprowadzono za pomocą testu MannaWhitney’a (przy dwóch poziomach zmiennej) oraz testu Kruskala-Wallisa (przy wiĊcej niĪ dwóch poziomach zmiennej).
PrzyjĊty poziom istotnoĞci statystycznej wynosiá Į=0,05.

10

15.2

Wyniki

54

84.8

22

34.4

n

%

MĊĪczyĨni

14

21.9

Kobiety

50

78.1

39

60,9

Páeü

Miejsce pracy
Tylko sektor paĔstwowy
Tylko sektor prywatny

12

18.8

Oba

13

20.3

< 1 roku

14

21.9

1 – 5 lat

24

37.5

StaĪ pracy

5 - 10 lat

3

4.7

10 - 15 lat

5

7.8

> 15 lat

18

28.1

Rodzaj usprawnianych pacjentów
osoby z problemami ortopedycznymi

Tak

50

78.1

Nie

14

21.9

osoby z problemami neurologicznymi

Tak

45

70.3

Nie

19

29.7

37

57.8

27

42.2

Tak

15

23.4

Nie

49

76.6

osoby z problemami kardiologicznymi

Tak

24

37.5

Nie

40

62.5

dzieci

Tak

12

18.8

Nie

52

81.2

8

12.5

56

87.5

osoby z problemami reumatologicznymi

Tak

osoby z problemami pulmonologicznymi

osoby z niepeánosprawnoĞcią

Tak

sportowcy

Nie

Nie

Tak

12

18.8

Nie

52

81.2

Wykorzystywana metoda Þzjoterapii
kinezyterapia

Tak

Nie

masaĪ

Tak

Nie

Þzykoterapia

Tak

Nie

Dodatkowa praca

50

78.1

42

65.6

Tak

34

53.1

Nie

30

46.9

NarzĊdzie badawcze

Badanie miaáo charakter kwestionariuszowy. NarzĊdzie
badawcze skáadaáo siĊ z dwóch czĊĞci. Pierwsza z nich
zawieraáa pytania o dane demograÞczne i ogólne warunki pracy (doĞwiadczenia zawodowe, miejsce pracy, rodzaj

Poziom wypalenia zawodowego wĞród Þzjoterapeutów
Fizjoterapeuci biorący udziaá w prezentowanym badaniu uzyskali nastĊpujące Ğrednie wyniki w kwestionariuszu
MBI: 12,9 (SD=8,7) na skali EE; 4,8 (SD=5,8) na skali DP
oraz 38,2 (SD=6,6) na skali PA. Zaobserwowano wysoką
pozytywną korelacjĊ miĊdzy wynikami EE i DP (r=0,643;
p<0,0001). Natomiast wyniki na skalach EE i PA oraz DP
i PA byáy skorelowane negatywnie (odpowiednio: r=-0,260;
p<0,04 oraz r=-0,503; p<0,0001)
PoniewaĪ brak jest polskich norm dla kwestionariusza
MBI, punktem odniesienia dla oszacowania poziomu wypalenia zawodowego polskich Þzjoterapeutów staáy siĊ wyni-
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ki innych badaĔ, w których zastosowano to samo narzĊdzie
badawcze. Wyniki zostaáy porównane z rezultatami polskich
badaĔ, w których brali udziaá przedstawiciele róĪnych zawo-

dów (Tabela 2), jak równieĪ z wynikami zagranicznych prac
dotyczących wypalenia zawodowego wĞród Þzjoterapeutów
(Tabela 3).

Wyniki skal kwestionariusza MBI uzyskane w polskich badaniach dotyczących wypalenia zawodowego wĞród przedstawicieli róĪnych grup zawodowych












Badanie

Grupa zawodowa

n

Prezentowane badanie

Þzjoterapeuci

ĝwiderski,
1999 [11]

EE

DP

PA

Ğrednia

SD

Ğrednia

SD

Ğrednia

SD

64

12.9

8.7

4.8

5.8

38.2

6.6

lekarze

69

20.25

12.33

7.17

7.25

37.49

8.6

Jaracz, Górna, Konieczna, 2005 [12]

pielĊgniarki
szpitalne

211

24.11

11.7

7.0

6.5

31.7

8.3

Pasikowski,
2009 [24]

pielĊgniarki

138

19.94

8.79

4.25

4.19

35.75

7.3

nauczyciele

119

20.97

11.41

3.95

4.24

37.02

7.64

Milczarek,
2005 [25]

przedszkolanki

90

12.03

9.18

2.22

3.19

35.59

7.45

Kawa, 2009
[27]

terapeuci
dzieci z
autyzmem

34

16.82

9.24

2.97

4.02

33.12

6.13

W odniesieniu do polskich badaĔ dotyczących wypalenia
zawodowego wyniki skali EE uzyskane przez Þzjoterapeutów byáy niĪsze niĪ te uzyskane przez przedstawicieli wiĊkszoĞci innych zawodów [11,12,24,27]. Podobny poziom EE
byá obserwowany jedynie wĞród przedszkolanek [25]. Z kolei odnotowany w badanej grupie poziom DP moĪna uznaü
za przeciĊtny. Wynik na skali DP byá niĪszy niĪ wĞród lekarzy [11] i pielĊgniarek pracujących w szpitalach [12], zbli-

Īony do rejestrowanego w badaniach T. Pasikowskiego [24]
wĞród pielĊgniarek i nauczycieli i wyĪszy niĪ wĞród przedszkolanek [25] oraz terapeutów pracujących z dzieümi z autyzmem [27]. Uzyskany w prezentowanym badaniu poziom
PA byá raczej wysoki, szczególnie w porównaniu do wyników otrzymanych przez pielĊgniarki [12,24], przedszkolanki
[25] i terapeutów dzieci z autyzmem [27].

Wyniki skal kwestionariusza MBI uzyskane w Ğwiatowych badaniach dotyczących wypalenia zawodowego wĞród
Þzjoterapeutów.












Badanie

Kraj
(region)

n

EE
Ğrednia

SD

Ğrednia

SD

Ğrednia

SD

Prezentowane badanie

Polska
(Warszawa)

64

12.9

8.7

4.8

5.8

38.2

6.6

Balogun i in.
2002 [15]

Stany Zjednoczone
(Nowy York)

169

28.8

7.4

18.4

4.7

18.0

6.1

Ogiwara i
Hayashi [22]

Japonia
(Ishikawa)

163

25.4

11.4

8.2

7.7

29.74

9.1

Pavlakis i in.
2010 [23]

Cypr
(badanie krajowe)

172

16.55

9.09

5.2

4.61

39.5

5.58

DoNiehoe i
in. 1993 [33]

Stany Zjednoczone
(Massachusetts)

129

23.5

10.7

7.63

5.75

37.26

8.46

Generalnie wyniki uzyskane przez osoby badane na skali
EE uznaü moĪna za raczej niskie w odniesieniu do wyników
uzyskanych w zagranicznych badaniach dotyczących wypalenia zawodowego wĞród Þzjoterapeutów [15,22,23,33].
Z kolei Ğredni wynik DP rejestrowany w prezentowanym badaniu byá niĪszy niĪ u amerykaĔskich Þzjoterapeutów z Nowego Jorku [15] oraz ze stanu Massachusetts [33], jak równieĪ Þzjoterapeutów z prefektury Ishikawa w Japonii [22].

DP

PA

Poziom depersonalizacji w badanej przeze mnie grupie byá
teĪ podobny do obserwowanego wĞród cypryjskich Þzjoterapeutów [23]. Co wiĊcej, wynik na skali PA uzyskany przez
osoby badane byá wyĪszy niĪ ten rejestrowany w badaniach
prowadzonych w Nowym Jorku [15] oraz w prefekturze Ishikawa [22] i porównywalny do obserwowanego w badaniach
cypryjskich [23] i w badaniach ze stanu Massachusetts [33].
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ZaleĪnoĞü miĊdzy wypaleniem a warunkami pracy
Þzjoterapeutów

Analiza wyników prezentowanego badania pozwala na
wskazanie czynników sprzyjających nasilaniu objawów wypalenia zawodowego wĞród Þzjoterapeutów. Jednym z takich
czynników moĪe byü metoda Þzjoterapii stosowana przez
specjalistów z badanej grupy. Okazaáo siĊ, Īe istotnie wyĪsze
wyniki na skali DP uzyskaáy osoby, które w swej pracy stosują kinezyterapiĊ (ĞrednieDP=5,62) w porównaniu z tymi,
którzy nie stosują tej metody usprawniania (ĞrednieDP=2,07;
Z=473; p<0,05). Korzystanie z innych metod (t.j. masaĪ, Þzykoterapia) nie wpáywaáo znacząco na wyniki uzyskiwane
przez osoby badane w trzech skalach kwestionariusza MBI
(U-test NS).
Innym czynnikiem wpáywającym na wyniki kwestionariusza MBI byáo zróĪnicowanie grupy pacjentów rehabilitowanych przez Þzjoterapeutów. Obserwowano pozytywną korelacjĊ miĊdzy tym czynnikiem a wynikami skali
PA. Im bardziej zróĪnicowana grupa leczonych pacjentów,
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tym wyĪsze poczucie osiągniĊü u Þzjoterapeutów (r=0,398;
p<0,0001).
Analiza statystyczna wyników badania wskazuje równieĪ
na istnienie zaleĪnoĞci miĊdzy nasileniem objawów wypalenia (wynikami kwestionariusza MBI) wĞród Þzjoterapeutów a rodzajem zaburzeĔ, które wystĊpują u usprawnianych
przez nich pacjentów. Praca z osobami z problemami neurologicznymi lub ortopedycznymi byáa powiązana z wyĪszymi
wynikami na skali EE (odpowiednio: Z=620,5; p<0,005 and
Z=500; p<0,05; Wykres 1). Z kolei istotnie wyĪsze wyniki
na skali PA obserwowano u Þzjoterapeutów pracujących
z osobami z problemami reumatologicznymi (Z=679; p<0,05),
z dzieümi (Z=306,5; p<0,05) oraz z osobami z niepeánosprawnoĞcią (Z=353,5; p<0,01) w porównaniu do Þzjoterapeutów, którzy nie mieli zawodowego kontaktu z takimi
pacjentami (Wykres 2). Praca z osobami z problemami kardiologicznymi czy pulmonologicznymi oraz ze sportowcami
nie miaáa wpáywu na osiągane przez osoby badane wyniki w
trzech skalach kwestionariusza MBI (U-test NS, Wykres 1
i Wykres 2).

ĝrednie wyniki na skali EE otrzymane przez Þzjoterapeutów pracujących bądĨ niepracujących z danym rodzajem
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ĝrednie wyniki na skali PA otrzymane przez Þzjoterapeutów pracujących bądĨ niepracujących z danym rodzajem

pacjentów
Stwierdzono równieĪ, Īe osoby badane, które dodatkowo
pracowaáy „po godzinach” uzyskiwaáy wyĪsze wyniki na skali
EE od tych, którzy nie brali dodatkowych zleceĔ (odpowiednio: ĞredniaEE=15,18±9,52 i 10,3±6,89; Z=671,5; p<0,05).
Pozostaáe analizowane zmienne (páeü osób badanych,
miejsce pracy i staĪ pracy) nie miaáy wpáywu na wyniki kwestionariusza MBI.

Dyskusja
Generalnie na podstawie uzyskanych wyników moĪna
stwierdziü, Īe polscy Þzjoterapeuci biorący udziaá w prezentowanym badaniu wykazywali mniejsze wyczerpanie
psychiczne (niĪsze wyniki EE) oraz wiĊksze zadowolenie
ze swojej pracy (wyĪsze wyniki PA) niĪ przedstawiciele
innych zawodów t.j. lekarze, pielĊgniarki, nauczyciele, czy
terapeuci pracujący z dzieümi ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi. Wynik ten sugeruje, Īe poziom wypalenia
zawodowego w badanej grupie jest niĪszy niĪ wĞród przedstawicieli innych grup zawodowych naraĪonych na wystĊpowanie stresu zawodowego. Jest kilka moĪliwych przyczyn
lepszej kondycji psychicznej Þzjoterapeutów, które zostaną
omówione poniĪej.
Po pierwsze, pomimo rozmaitych potencjalnych Ĩródeá

stresu, Þzjoterapeuci mogą doĞwiadczaü wiĊkszej satysfakcji
z pracy z powodu zauwaĪalnych i wymiernych efektów ich
wysiáku, t.j. postĊpów w usprawnianiu. Sukcesy w leczeniu
pacjentów mogą przyczyniaü siĊ do rozwoju poczucia wáasnej skutecznoĞci i wzrostu samooceny [34]. W konsekwencji
moĪe to zmniejszaü uczucie niedogodnoĞci pracy i podnosiü
rangĊ osobistych osiągniĊü zawodowych [35,36]. Wydaje siĊ
równieĪ moĪliwe, iĪ Þzjoterapeuci uĪywają skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, które zapobiegają wypaleniu
zawodowemu. Na przykáad Lindsay i jej wspóápracownicy
[17] zaobserwowali, Īe aĪ 55,1 % australijskich Þzjoterapeutów stosuje masaĪ jako strategiĊ radzenia sobie ze stresem.
WiąĪe siĊ to prawdopodobnie z ich wiedzą na temat potencjalnych korzyĞci tej metody. W literaturze brak jest jednak
badaĔ na temat skutecznoĞci strategii radzenia sobie ze stresem wykorzystywanych przez Þzjoterapeutów i inne grupy
zawodowe. By lepiej zrozumieü znaczenie poszczególnych
metod radzenia sobie ze stresem w zapobieganiu wypaleniu
niezbĊdne są dalsze badania w tym zakresie.
Wyniki prezentowanego badania wskazują równieĪ, Īe
polscy Þzjoterapeuci wydają siĊ byü mniej ‘wypalonymi’
niĪ ich koledzy z innych krajów. Sugeruje to, Īe warunki
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uprawiania w Polsce zawodu Þzjoterapeuty korzystnie róĪnią siĊ od tych obecnych w innych krajach, zapobiegając
wypaleniu zawodowemu. Biorąc pod uwagĊ stan polskiej
sáuĪby zdrowia, taka hipoteza wydaje siĊ trudna do zaakceptowania [1,9]. MoĪliwe jest, Īe obserwowane zróĪnicowanie
w nasileniu objawów wypalenia pomiĊdzy Þzjoterapeutami
z róĪnych krajów wynikają ze stosowania odmiennych wersji kwestionariusza MBI. ChociaĪ kwestionariusz Maslach
byá uĪywany we wszystkich badaniach cytowanych w Tabeli
3, trzeba pamiĊtaü, Īe mogą istnieü róĪnice pomiĊdzy adaptacjami tego testu w poszczególnych krajach.
Jest równieĪ prawdopodobne, Īe rejestrowany poziom
wypalenia zawodowego osób badanych jest niĪszy niĪ w populacji polskich Þzjoterapeutów. Czynnikiem odpowiedzialnym za te róĪnice moĪe byü zastosowana procedura badawcza. NaleĪy wspomnieü, Īe badanie zostaáo przeprowadzone
wĞród Þzjoterapeutów pracujących w Warszawie i jej otoczeniu, a warunki pracy w duĪym mieĞcie mogą byü lepsze niĪ
w mniejszych oĞrodkach. Ponadto trzeba pamiĊtaü, Īe udziaá
w badaniu byá caákowicie dobrowolny. Stąd osoby, które
czuáy siĊ przeciąĪone pracą, mogáy uznaü wypeánianie kwestionariusza za dodatkowy obowiązek i odmówiü uczestniczenia w badaniu. W konsekwencji badana grupa skáadaáa siĊ
z osób, które mogáy prezentowaü niĪszy poziom wypalenia
niĪ ogólna populacja polskich Þzjoterapeutów. Mimo tych
ograniczeĔ uzyskane wyniki mogą stanowiü punkt wyjĞcia
do dalszych badaĔ, w których powinna uczestniczyü wiĊksza
grupa Þzjoterapeutów z róĪnych regionów Polski.
Wspomniany powyĪej doĞü niski poziom nasilenia objawów wypalenia nie wyklucza ryzyka wystąpienia omawianego syndromu wĞród polskich Þzjoterapeutów. Zarejestrowane w prezentowanym badaniu umiarkowane wyniki na
skali DP sugerują, Īe obszarem szczególnego zainteresowania
w programach przeciwdziaáania wypaleniu zawodowemu
powinna staü siĊ sfera kontaktów z pacjentami. Instrumentalne i bezosobowe podejĞcie do pacjentów, utrata troski
o ich dobro mogą byü objawami, które czĊĞciej wystĊpują
u Þzjoterapeutów niĪ np. wĞród przedszkolanek [23], czy
terapeutów dzieci z autyzmem [25]. Ponadto wyniki prezentowanego badania wskazują, Īe wiĊksze nasilenie tych
objawów moĪe pojawiaü siĊ u Þzjoterapeutów, którzy uĪywają kinezyterapii jako metody usprawniania pacjentów.
Brak jest badaĔ na temat obciąĪenia i stresu wiąĪącego siĊ
z poszczególnymi metodami Þzjoterapii, ale jest moĪliwe,
Īe kinezyterapia moĪe byü Ĩródáem silniejszego bólu dla pacjentów niĪ inne metody rehabilitacji. W efekcie, by uniknąü
kontaktu z cierpieniem swoich pacjentów, kinezyterapeuci
mogą czĊĞciej uruchamiaü emocjonalny bufor obojĊtnoĞci.
MoĪe to prowadziü do uzyskiwania przez tych specjalistów
wyĪszych wyników na skali DP w porównaniu do Þzjoterapeutów posáugujących siĊ innymi metodami rehabilitacji
(masaĪem, Þzykoterapią). JednakĪe naleĪy dodaü, Īe w polskiej adaptacji kwestionariusza MBI skala DP uzyskaáa doĞü
niskie wskaĨniki rzetelnoĞci (alfa Cronbacha=0,59) [24].
W tym Ğwietle wyniki otrzymane na skali depersonalizacji
powinny byü interpretowane ostroĪnie.
W oparciu o wyniki omawianego badania moĪna równieĪ
wskazaü inny czynnik mający związek z pracą, który moĪe



zwiĊkszyü ryzyko wypalenia zawodowego u Þzjoterapeutów.
Zaobserwowano bowiem związek pomiĊdzy pracą „po godzinach” a nasileniem objawów wyczerpania psychicznego.
Fizjoterapeuci, którzy podejmowali dodatkową pracĊ, uzyskali wyĪsze wyniki na skali EE. Wynik ten nie jest zaskakujący. Dodatkowa praca czĊsto uniemoĪliwia psychoÞzyczną
regeneracjĊ, odbierając czas na odpoczynek, rozrywkĊ, spotkania towarzyskie, budowanie i podtrzymywanie bliskich
relacji z innymi ludĨmi. Taka regeneracja jest bardzo waĪna
w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu [3,8,14]. Wydaje
siĊ logiczne, Īe przeciąĪenie obowiązkami i brak czasu na
relaks mogą powodowaü utratĊ energii, chroniczne zmĊczenie, zniechĊcenie, czyli innymi sáowy mogą prowadziü do
emocjonalnego i Þzycznego wyczerpania.
Kolejnym czynnikiem zwiĊkszającym ryzyko nasilenia objawów wypalenia wĞród Þzjoterapeutów moĪe byü
praca z osobami o konkretnych problemach zdrowotnych.
W literaturze znaleĨü moĪna sugestie, Īe kontakt zawodowy
z pacjentami z okreĞlonymi rodzajami zaburzeĔ moĪe byü
Ĩródáem wiĊkszego stresu niĪ praca z innym rodzajem pacjentów [14,15,23, 37]. W prezentowanym badaniu wyĪsze
wyniki na skali EE obserwowano u Þzjoterapeutów, którzy
usprawniali osoby z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi (Wykres 1). Wynika to prawdopodobnie ze specyÞki funkcjonowania tych pacjentów i wysiáku Þzycznego
niezbĊdnego w procesie ich rehabilitacji. Praca z pacjentami
neurologicznymi moĪe áączyü siĊ z trudnoĞciami w porozumiewaniu siĊ i komunikacji, które są niezbĊdne dla efektywnego usprawniania. Gorsze funkcjonowanie poznawcze
i Þzyczne osób po uszkodzeniach ukáadu nerwowego w porównaniu z pacjentami z innymi chorobami moĪe byü przyczyną wiĊkszego obciąĪenia psychicznego dla osób pracujących z nimi [37]. Fizjoterapia pacjentów neurologicznych ma
czĊsto związek ze znacznym wysiákiem Þzycznym, co moĪe
przyczyniaü siĊ do zwiĊkszenia poziomu wyczerpania wĞród
Þzjoterapeutów pracujących z tą grupą [38]. DuĪy wysiáek
Þzyczny jest niezbĊdny równieĪ w przypadku usprawniania
osób z problemami ortopedycznymi. Prawdopodobnie dlatego Þzjoterapeuci pracujący z tymi grupami pacjentów mogą
czuü siĊ przepracowani [38], co przyczyniáo siĊ do uzyskania przez nich wyĪszych wyników na skali EE, sugerujących
wysoki poziom wyczerpania.
Wydaje siĊ interesujące, Īe praca z innymi rodzajami pacjentów moĪe staü siĊ czynnikiem zapobiegającym wypaleniu
zawodowemu. WĞród badanych Þzjoterapeutów osoby, które
pracowaáy z dzieümi, z ludĨmi niepeánosprawnymi i pacjentami z problemami reumatologicznymi uzyskiwaáy wyĪsze
wyniki na skali PA niĪ pozostaáe osoby badane (Wykres 2).
PoniewaĪ wynik PA odzwierciedla poczucie skutecznoĞci,
adekwatnoĞci i kompetencji w pracy, które przyczyniają siĊ
do efektywnego radzenia sobie ze stresem [4,5] wynik ten
wskazuje, Īe praca z wymienionymi pacjentami moĪe dawaü
wiĊcej zadowolenia niĪ praca z innymi rodzajami pacjentów.
Stwierdzenie to jest niezgodne z danymi opisywanymi w literaturze, które sugerują, Īe praca z dzieümi lub z osobami
niepeánosprawnymi moĪe byü powiązana z wiĊkszym ryzykiem wypalenia zawodowego [15,23]. Byü moĪe deklarowanie wysokiego zadowolenia ze swojej pracy jest związane



z aktywacją pewnego rodzaju mechanizmu obronnego lub
psychologicznej strategii radzenia sobie z trudną rzeczywistoĞcią. Mechanizm ten mógáby polegaü na wyjaĞnianiu czy
usprawiedliwianiu wysiáku i wyczerpania związanego z pracą przez odwoáywanie siĊ do jej duĪego znaczenia. Wydaje siĊ, Īe uruchomienie tego mechanizmu moĪe poprzedzaü
wystąpienie peánych objawów wypalenia zawodowego.
Dodatkowo, w rozwoju objawów wypalenia waĪną rolĊ moĪe
peániü równieĪ róĪnorodnoĞü grupy rehabilitowanych pacjentów. Obserwowano, Īe Þzjoterapeuci mający kontakt z mniej
zróĪnicowaną grupą pacjentów deklarują mniejsze zadowolenie
z pracy (niĪsze wyniki na skali PA). G.A.Wolfe [14] uzyskaá
podobne rezultaty i wnioskowaá, Īe przyczyną wypalenia zawodowego moĪe staü siĊ przeciąĪenie jednym typem pacjentów,
jak równieĪ wysoki odsetek pacjentów, którzy robią niewielkie
postĊpy w procesie rehabilitacji, lub tych z przewlekáą chorobą.
Wyniki prezentowanego badania potwierdzają tĊ hipotezĊ.
Wskazanie róĪnych czynników, które wiąĪą siĊ z ryzykiem rozwoju wypalenia zawodowego wĞród Þzjoterapeutów moĪe byü waĪnym krokiem w tworzeniu skutecznego
programu przeciwdziaáania wystĊpowaniu tego zjawiska.
NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe wyniki prezentowanego badania
powinny byü interpretowane doĞü ostroĪnie, poniewaĪ przebadana próba byáa stosunkowo niewielka i niereprezentatywna dla caáej populacji polskich Þzjoterapeutów. Niemniej,
uzyskane rezultaty mogą staü siĊ przyczynkiem do dalszych
badaĔ, w których powinna uczestniczyü wiĊksza grupa Þzjoterapeutów z róĪnych regionów Polski.

Wnioski
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, Īe polscy
Þzjoterapeuci są naraĪeni na wystĊpowanie objawów wypalenia zawodowego w mniejszym stopniu niĪ przedstawiciele
innych grup zawodowych doĞwiadczających stresujących
sytuacji w pracy. Ponadto uzyskane rezultaty pozwalają na
wskazanie warunków pracy, które mogą przyczyniaü siĊ do
nasilenia symptomów wypalenia wĞród Þzjoterapeutów. Wyczerpanie psychiczne jest bardziej prawdopodobne u osób
podejmujących dodatkową pracĊ, jak równieĪ w przypadku
usprawniania pacjentów z problemami neurologicznymi lub
ortopedycznymi. Ponadto stosowanie kinezyterapii moĪe
wiązaü siĊ z wiĊkszym obciąĪeniem i powodowaü wzrost negatywnych postaw wzglĊdem innych ludzi. Z drugiej strony
kontakt zawodowy z róĪnorodną grupą pacjentów, szczególnie z dzieümi, z osobami niepeánosprawnymi i pacjentami
z chorobą reumatyczną prowadzi do odczuwania wiĊkszej
satysfakcji z wykonywanej pracy.
Uzyskane wyniki mogą stanowiü podstawĊ przyszáych badaĔ, w których powinna uczestniczyü liczniejsza grupa Þzjoterapeutów z róĪnych regionów Polski. ZgáĊbianie zagadnieĔ
związanych ze zjawiskiem wypalenia zawodowego moĪe
prowadziü do rozwoju skutecznych programów przeciwdziaáania mu. PoniewaĪ konsekwencje tego zespoáu spadają nie
tylko na samą ‘wypaloną’ osobĊ, ale równieĪ na ludzi z jej
otoczenia, podejmowanie wczesnych dziaáaĔ prewencyjnych
powinno przynieĞü korzyĞci danej jednostce oraz kaĪdemu,
kto pozostaje w zawodowych (pacjenci, wspóápracownicy)
lub prywatnych (przyjaciele, rodzina) relacjach z taką osobą.
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