
Program szkolenia - Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza 
 
Cele szkolenia: 
Celem kursu jest uświadomienie lekarzom związku pomiędzy satysfakcją z pracy 
zawodowej a umiejętnością identyfikowania źródeł stresu zawodowego i umiejętnościami 
radzenia sobie ze stresem oraz przekazanie wiedzy o rozpoznawaniu wczesnych objawów 
zespołu wypalenia zawodowego, zapobieganiu im i zwalczaniu. Celem jest także 
dostarczenie narzędzi i strategii zarządzania stresem oraz przedstawienie sposobu jak 
wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie szkolenia we własnej praktyce lekarskiej (wobec 
siebie i wobec pacjentów). 
 
Zagadnienia szkoleniowe: 
Czym jest stres? Psycho-fizjologiczne aspekty reakcji organizmu na przeciążenia fizyczne i 
psychiczne 
• Jakie reakcje na poziomie poznawczym i emocjonalnym towarzyszą poszczególnym etapom 
stresu fizjologicznego 
• Perspektywa konkretnej sytuacji stresowej vs. Perspektywa warunkowania ciała i umysłu w 
sytuacji stresu 
• Kiedy tracimy odporność - Psychoimmunologia 
• Jak wykorzystujemy napięcie w życiu codziennym? 
• Co jest pierwsze: stres odczuwalny w ciele (np. na wskaźnikach napięcia mięśniowego), czy 
nasza wiedza o nim (czuję, wiem, że się stresuję) 
Autoanaliza – ocena sytuacji 
• Strategie radzenia sobie ze stresem 
• Jakość kontaktu ciało-umysł a efektywność radzenia sobie z napięciami 
• Ocena relacji praca-odpoczynek, czynniki stresogenne - czynniki relaksujące w kontekście 
środowiska pracy i środowiska domowego 
• Doświadczenie intensywności relacji ciało-umysł (praca z biofeedbackiem) 

• Potrzeba poczucia kontroli a stres 
- Ćwiczenia relaksacyjne – kontrola napięcia ciała i umysłu 
• Trening – terapia manualna – autoterapia 
• Techniki oddechowe – uruchamianie mięśni międzyżebrowych, uruchamianie przepony 

• Relaksacja poprzez napięcia i rozluźnienia – Relaksacja progresywna Jacobsona 
 
Wizualizacje jako metoda przygotowania do pracy 
• Metoda wizualizacji jako technika przygotowania w sporcie i przy skomplikowanych, rzadkich 
zabiegach operacyjnych 
• Wizualizacja w technikach relaksacji) 
Rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego 
• symptomy fizyczne, 
• emocjonalne i behawioralne, 
• rodzinne i społeczne, 
• dotyczące pracy. 
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu - dostosowanie strategii działań do typu stresora: 
• presja czasu zmniejszona dzięki przez planowanie i dobór priorytetów według zasady Pareto, 
• trudności w kontaktach interpersonalnych eliminowane poprzez asertywny styl i kompetencje 
komunikacyjne, 
• stres sytuacyjny eliminowany przez restrukturyzację medycznego środowiska pracy: 
-poprawa relacji międzyludzkich, 
- praca zespołowa, 



- problemowe rozwiązywanie konfliktów, 
Rozwijanie w sobie indywidualnej odporności na stres wyzwalający wypalenie zawodowe: 
• fizjologiczna odporność - dieta, wypoczynek, kondycja fizyczna, 
• psychologiczna odporność - zbalansowany styl życia, atrybucja przyczynowo-skutkowa, 
asertywny styl bycia, 

• społeczna odporność - wspierające relacje osobiste, zdolność współpracy w zespole 
 
czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne 
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