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Badanie i ocena obciążenia i zagrożeń 
wynikających z warunków pracy 
w zawodzie pielęgniarki1

Wprowadzenie 

W procesach pracy występują czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe, które towarzyszą 
pracownikowi, a tym samym stanowią ryzyko dla jego zdrowia, a nawet życia. Nie 
w każdym przypadku istnieje możliwość wyeliminowania ich ze środowiska pracy. 
Należy jednak zawsze dążyć do zmniejszenia ekspozycji tych czynników, co w konse-
kwencji pozwoli zminimalizować zagrożenie. Pielęgniarkę zalicza się do grupy zawo-
dowej, która szczególnie narażona jest na szereg niebezpieczeństw w miejscu pracy. 
Postrzega się ją jako osobę sprawującą opiekę o charakterze pielęgnacyjnym, leczni-
czym, rehabilitacyjnym i diagnostycznym, która często odbywa się również w stanie 
zagrożenia zdrowia, a nawet życia pacjentów. Mało kto jednak stawia sobie pytanie: 
na jakie niebezpieczeństwa jest narażona pielęgniarka w trakcie świadczenia usług 
na rzecz chorych?

Niniejszy artykuł dotyczy kwestii związanych z zagrożeniami występującymi w śro-
dowisku pracy oraz metodami ich ograniczania na stanowisku pielęgniarki oddzia-
łowej, zatrudnionej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Jakie niebezpieczeństwa wyni-
kają z występowania czynników szkodliwych i uciążliwych w procesie pracy oraz jakie 
są metody ograniczające ich ekspozycję? W jaki sposób można zmniejszyć zagrożenia 
występujące na stanowisku pielęgniarki oddziałowej zatrudnionej w szpitalu? Czy 
zastosowane działania są skuteczne? W publikacji podjęto próbę udzielenia odpo-
wiedzi na postawione pytania, a także dokonano charakterystyki pracy pielęgniarki 
oddziałowej.

1 Artykuł przygotowany pod opieką naukową prof. nadzw. dr hab. Haliny Piekarz.
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Charakterystyka zawodu pielęgniarskiego

Pielęgniarstwo stanowi jeden z elementów systemu opieki zdrowotnej. Jest to sto-
sunkowo młoda dziedzina o charakterze interpersonalnym, która ma ogromne zna-
czenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej. Podstawowym aktem prawnym, który 
szczegółowo reguluje zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki oraz zakres 
świadczeń zdrowotnych przewidzianych do realizacji, jest ustawa z dnia 15 lipca 2011 
roku o zawodzie pielęgniarki i położnej2.

W zależności od miejsca zatrudnienia, zakres obowiązków wykonywanych przez 
pielęgniarkę nieco się różni. W zakładzie opieki zdrowotnej praca polega przede 
wszystkim na sprawowaniu opieki nad chorymi, która obejmuje pielęgnację, leczenie, 
rehabilitację i diagnostykę. Personel pielęgniarski odpowiada także za przygotowy-
wanie i podawanie leków pacjentom zgodnie z zaleceniami lekarza oraz wykonuje 
podstawowe zabiegi, m.in. zastrzyki lub zmianę opatrunków. W zakres podstawo-
wych obowiązków wchodzi również obsługa sprzętu i aparatury medycznej3.

W placówkach szkolnych natomiast praca pielęgniarki dotyczy zapewnienia pod-
stawowych świadczeń zdrowotnych uczniom, m.in. poprzez prowadzenie bilansu 
zdrowia, pomiaru ciśnienia, tętna, temperatury itp. Pielęgniarka szkolna uczestniczy 
w edukacji zdrowotnej oraz wspiera młodzież, jej rodziców i szkołę w rozwiązywaniu 
problemów zdrowotnych. Do zadań sanitariuszki należy też prowadzenie dokumen-
tacji medycznej uczniów4.

Inaczej z kolei przedstawia się praca pielęgniarki środowiskowej, która jest zobo-
wiązana do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej często w miejscu zamieszkania 
świadczeniobiorcy. W tym przypadku mamy do czynienia z planowaniem i realizacją 
kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad jednostką, rodziną oraz lokalną społeczno-
ścią. Świadczenia jakimi obejmowani są podopieczni mają charakter usprawniający 
i dotyczą promocji zdrowia i profilaktyki, diagnostyki, pielęgnacji oraz leczenia. Mogą 
nimi zostać objęte osoby zdrowe i/lub chore, bez względu na wiek i płeć, a także 
osoby niepełnosprawne oraz w stanie terminalnym5.

Oprócz zadań związanych z opieką nad pacjentem pielęgniarka realizuje też 
funkcje na rzecz własnego rozwoju, biorąc udział w zorganizowanych formach kształ-
cenia lub samodzielnie podnoszące wiedzę, m.in. poprzez czytanie fachowej litera-
tury bądź uczestnictwo w nauczaniu zdalnym. Działania na rzecz promocji zdrowia 
oraz poprawy jakości życia ulegają ciągłym zmianom, dlatego systematyczne posze-
rzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności jest nieodłącznym elementem w zawodzie 

2 Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i po-
łożnictwo, t. 1: Założenia teoretyczne, red. nauk. B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek, Wydaw-
nictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, s. 443–444; Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pie-
lęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.).

3 Podstawy pielęgniarstwa…, op. cit.
4 Aktualności Centrali. NFZ przypomina – opieka zdrowotna w szkole, Narodowy Fundusz Zdrowia, 

1.09.2015, http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nfz-przypomina-opieka-zdro-
wotna-w-szkole,6737.html [dostęp: 5.08.2017].

5 A. Frąckowiak, Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Za-
rządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2010, nr 1 (6), s. 55–59; Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki…, op. cit.
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niemal każdej pielęgniarki6. Bardzo ważny jest także sposób wykonywanych przez nią 
obowiązków służbowych oraz współpraca i synchronizacja zadań i działań w zespole. 
Stąd oprócz odpowiednich kwalifikacji pielęgniarka powinna dobrze radzić sobie z ko-
munikacją interpersonalną oraz odznaczać się takimi cechami charakteru jak: cierpli-
wość, wrażliwość, empatia, otwartość i chęć niesienia pomocy potrzebującym7.

Środowisko pracy pielęgniarki

Różnorodność zadań sprawia, że personel pielęgniarski jest narażony na występo-
wanie wielu zagrożeń. W ich identyfikacji i ocenie bardzo pomocne jest pojęcie śro-
dowiska pracy pielęgniarek, które należy rozpatrywać w trzech wymiarach: mate-
rialnym, społecznym i organizacyjnym8.

Do materialnych warunków zalicza się fizyczne cechy środowiska pracy, które do-
tyczą takich czynników jak: temperatura, wilgotność, hałas, oświetlenie oraz promie-
niowanie. Pielęgniarka w mniejszym lub większym stopniu jest narażona także na wy-
stępujące czynniki biologiczne (kontakt z materiałem zakaźnym) oraz chemiczne (np. 
środki dezynfekcyjne). W zawodzie tym, z uwagi na ścisły kontakt z różnymi chorymi, 
istnieje ryzyko zakażeń chorobami bakteryjnymi i/lub wirusowymi. Ponadto może 
wystąpić uciążliwość wynikająca z konieczności długiego przebywania w określonym 
miejscu i/lub pozycji bądź opieki nad osobami obłożnie chorymi – może zatem dojść 
do przeciążenia układu mięśniowo-kostnego. Dodatkowym zagrożeniem dla pie-
lęgniarki w miejscu pracy są choroby skóry i alergie, wywołane m.in. przez związki 
chemiczne, które są często stosowane w diagnostyce, terapii lub przeciwdziałaniu 
zakażeniom9.

Z kolei społeczne środowisko zawodowe ma związek z relacjami interpersonal-
nymi. Praca w tym zawodzie często ma charakter indywidualny i samodzielny, ale 
również zespołowy. Od pielęgniarki wymaga się współpracy z lekarzami i personelem 
medycznym, a przede wszystkim z pacjentem. Każda z tych korelacji jest niezbędna 
i intensywna, ale może też rodzić konflikty. Osoby pracujące na tym stanowisku są 
nierzadko narażone na agresywne zachowanie podopiecznych na skutek urazów 
i zmian chorobowych. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną wystąpienia u pielę-
gniarki poważnych zaburzeń emocjonalnych, a nawet syndromu wypalenia zawodo-
wego. Uzależnione są one od indywidualnej wrażliwości samego pracownika, dlatego 
trudno jest je zmierzyć i ocenić10.

Środowisko pracy w wymiarze organizacyjnym koncentruje się na warunkach 
panujących na danym stanowisku. Specyfika tego zawodu polega m.in. na tym, że 
godziny pracy są zmienne i zależą od systemu pracy danej jednostki. Długość jed-
nego dyżuru, który odbywa się w dni powszednie i święta, wynosi zwykle od 6 do 

6 Pielęgniarstwo, red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 48, 50–52.
7 Ibidem.
8 K. Kulczycka, E. Stychno, Analiza obciążenia psychicznego na stanowisku pracy pielęgniarki, „Pielę-

gniarstwo XXI wieku” 2012, nr 3 (40), s. 66.
9 A. Frąckowiak, op. cit.
10 Ibidem.
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12 godzin. System zmianowy ma niekorzystny wpływ na wydajność pracy pielę-
gniarek, które często w godzinach nocnych są zmuszone działać precyzyjnie bądź po-
dejmować ważne dla zdrowia i/lub życia pacjenta decyzje. Ponadto w porze nocnej 
pracownik ma obniżoną sprawność psychiczną, co może skutkować powstaniem wy-
padku przy pracy. Szacuje się, że przepracowanie 9 godzin w ciągu dnia tylko w nie-
wielkim stopniu obniża zdolność pracownika do pracy umysłowej. Natomiast wy-
konanie tych samych obowiązków w tym samym czasie, jednak w porze nocnej, 
powoduje spadek tej zdolności już w stopniu znacznym11.

Metodyka badań

Przedmiotem przeprowadzonych badań było środowisko pracy pielęgniarki pracu-
jącej w szpitalu. Główny cel stanowiła dokładna analiza wszelkiego rodzaju zagrożeń 
występujących w środowisku pracy, które mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie 
pielęgniarki oddziałowej, a tym samym na jej efektywność. Jednym z zadań szczegó-
łowych było zbadanie wpływu warunków pracy na jakość świadczonych usług. Celem 
badań było także sprawdzenie, jak często u pielęgniarek pracujących w szpitalu wy-
stępuje syndrom wypalenia zawodowego i jaka jest jego rola.

W oparciu o wymienione cele badawcze hipoteza główna głosi, że szczegółowa 
analiza czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pie-
lęgniarki oddziałowej oraz wdrożenie metod profilaktycznych, pozwalają wyelimi-
nować lub znacząco zmniejszyć ich negatywny wpływ na obciążenie organizmu. 
Zakłada się też, że warunki pracy istotnie wpływają na jakość świadczonych usług. 
Ponadto zagrożenia biologiczne oraz dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego 
wymienia się jako najczęściej występujące i najgroźniejsze w codziennej pracy per-
sonelu pielęgniarskiego. Kolejna postawiona teza zakłada, iż charakter środowiska 
pracy (zróżnicowany w zależności od oddziału) jest ważną determinantą satysfakcji 
zawodowej pielęgniarek. Z kolei syndrom wypalenia zawodowego (dotyczący wypa-
lenia osobistego, związanego z pracą oraz wypalenia w kontaktach z pacjentami) ne-
gatywnie wpływa na jakość pracy pielęgniarek w szpitalu.

Dla uzyskania odpowiedzi na wyżej sformułowane hipotezy badawcze oraz cele, 
skoncentrowano się na jednostkowym przypadku – przeprowadzono fotografię 
dnia pracy na stanowisku pielęgniarki oddziałowej, z uwzględnieniem poszczegól-
nych czynności, jakie wykonuje ona podczas dyżuru dziennego bądź nocnego. Takie 
„prześwietlenie” indywidualnych wymogów i warunków na tym stanowisku, posłu-
żyło zgromadzeniu informacji o wykonywanej pracy i zagrożeniach z nią związanych, 
a także pozwoliło na opracowanie najkorzystniejszych rozwiązań.

Natomiast dla pogłębienia wiedzy na temat warunków panujących w analizo-
wanym zakładzie opieki zdrowotnej zastosowano również metodę sondażu dia-
gnostycznego, skierowaną do większej grupy personelu pielęgniarskiego, który pra-
cuje w danym szpitalu. Kwestionariusz ankietowy zawierał 27 pytań zamkniętych 

11 G. Gaweł, Czas pracy. Praca zmianowa, [w:] Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Podręcznik 
dla studentów studiów licencjackich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu, red. 
A. Ksykiewicz-Dorota, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004, s. 118–125.
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jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Obejmowały one czynniki szkodliwe i uciąż-
liwe, psychospołeczne oraz organizacyjne, związane z wykonywaniem czynności za-
wodowych. Ponadto w kwestionariuszu określono problemy zdrowotne, z jakimi pie-
lęgniarka może zetknąć się podczas świadczenia usług na rzecz pacjentów. Metoda ta 
miała na celu ocenić zakres występowania poszczególnych grup zagrożeń w miejscu 
pracy oraz poziom wiedzy na ich temat, wśród pielęgniarek zajmujących się opieką 
nad pacjentami.

Podczas analizy obciążenia fizycznego i psychicznego na badanym stanowisku po-
służono się również metodami szacunkowymi. Pierwszy rodzaj wysiłku wiąże się z wy-
datkiem energetycznym, dlatego istotną kwestią było dokonanie jego oceny pod-
czas typowych czynności zawodowych pielęgniarki, za pośrednictwem szacunkowej 
metody chronometrażowo-tabelarycznej wg Lehmanna. Pozwoliła ona ustalić, która 
z wykonywanych czynności jest najbardziej uciążliwa i pochłania najwięcej energii. 
Z kolei obciążenie psychiczne związane jest z odbiorem informacji, podejmowaniem 
decyzji oraz z wykonywaniem czynności monotonnych. Skoncentrowano się więc na 
określeniu stopnia obciążenia w obszarze tych trzech aspektów przy użyciu metody 
pośredniej, tj. oceny szacunkowej12.

Wyniki przeprowadzonych badań

Dobrowolne i anonimowe badania ankietowe przeprowadzono w lipcu 2017 roku 
w jednym z zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego. 
W badaniach udział wzięło 60 wybranych pielęgniarek, zatrudnionych w analizo-
wanym szpitalu. Ze względu na miejsce pracy, respondentki podzielono na cztery 
grupy, każda po 15 osób. Pierwszą stanowiły pielęgniarki pracujące na oddziale orto-
pedycznym, drugą – na oddziale gruźlicy i chorób płuc (tzw. płucnym), trzecią – na od-
dziale internistycznym, a czwartą – na oddziale chorób zakaźnych. Najliczniejszą grupę 
(45%) reprezentowały respondentki w wieku 41–50 lat, a najmniej liczną (10%) – sa-
nitariuszki w wieku do 30 lat. Pod względem wykształcenia przewodziła grupa posia-
dająca licencjat z pielęgniarstwa (52%), natomiast średnie wykształcenie posiadało 
zaledwie 7% respondentek. Ponadto wśród badanej populacji 23,5% osób ukończyło 
szkolenie podstawowe, a kurs kwalifikujący do pracy w tym zawodzie – 34%.

Najdłuższy całkowity staż pracy na stanowisku pielęgniarki (42%) mieścił się 
w przedziale 16–20 lat, a najkrótszy, wynoszący do 5 lat, posiadało zaledwie 8% ba-
danych. Z kolei w analizowanym zakładzie opieki zdrowotnej najdłużej (ponad 10 lat) 
pracowało 29 pielęgniarek (48,3%), zaś staż pracy w tym miejscu wynoszący poniżej 
1 roku posiadały tylko 4 osoby (6,7%).

Wyniki ankiety wykazały, że najczęściej występującym czynnikiem w badanym 
środowisku pracy jest niewygodna pozycja przy wykonywaniu obowiązków (86,7%), 
która powoduje zmęczenie organizmu. Największe narażenie na ten czynnik 

12 A. Prędecka, M. Węgrzyn, M. Sowa, E. Sulak, Ocena wydatku energetycznego na stanowisku piekarza 
metodą chronometrażowo-tabelaryczną wg Lehmanna, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej” 2016, nr 59 (3), s. 146–152; Centralny Instytut Ochrony Pracy, Nauka o pracy – bezpie-
czeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, http://nop.ciop.pl [dostęp: 
5.08.2017].
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zauważono na oddziale ortopedycznym – 35%. Kolejnym elementem wymienianym 
w kwestionariuszu było podnoszenie przez pielęgniarki oddziałowe ciężkich przed-
miotów lub pacjentów. Najczęściej ten problem przytaczały sanitariuszki pracujące 
na chirurgii urazowo-ortopedycznej (31,7%). Przyczyną takiej sytuacji jest specyfika 
tego oddziału, na który trafiają chorzy z różnego rodzaju urazami, nierzadko uniemoż-
liwiającymi im samodzielne poruszanie się.

Tabela 1. Ocena narażenia pielęgniarek na czynniki szkodliwe i uciążliwe

L.p. Czynniki
Oddział 

ortopedyczny
Oddział 
płucny

Oddział 
chorób 

wewnętrznych

Oddział 
chorób

zakaźnych
RAZEM

n % n % n % N % n %
1 kontakt skóry z chemikaliami 3 5 1 1,7 2 3,3 10 16,7 16 26,7

2
kontakt z materiałami 
zainfekowanymi

2 3,3 5 8,3 3 5 11 18,4 21 35

3
drgania maszyn i narzędzi 
ręcznych działających na ręce

2 3,3 0 0 1 1,7 0 0 3 5

4 promieniowanie jonizujące 6 10 2 3,3 1 1,7 0 0 9 15
5 prąd elektryczny 1 1,7 3 5 4 6,6 3 5 11 18,3

6
skaleczenia, otarcia przez ostre 
narzędzia lub igły

15 25 8 13,3 3 5 9 15 35 58,3

7
upadki na śliskich 
powierzchniach

5 8,3 4 6,7 1 1,7 2 3,3 12 20

8
wykonywanie powtarzających 
się ruchów i/lub ramion

4 6,7 0 0 2 3,3 1 1,7 7 11,7

9
niewygodna pozycja przy pracy 
powodująca zmęczenie 

21 35 5 8,4 12 20 14 23,3 52 86,7

10
przenoszenie ciężkich 
przedmiotów i/lub pacjentów

19 31,7 4 6,7 11 18,3 3 5 37 61,7

Źródło: opracowanie własne.

Badanie za pomocą sondażu dowiodło również, że częstym czynnikiem wystę-
pującym w środowisku pracy sanitariuszki jest kontakt z zainfekowanymi materia-
łami lub chemikaliami – największe ryzyko zaobserwowano na oddziale zakaźnym 
(18,4%). Ponad połowa respondentek pośród zagrożeń wymieniła także skale-
czenia ostrymi narzędziami i/lub zakłucia igłą. Najczęściej do tego typu niebezpie-
czeństw, zdaniem ankietowanych, dochodzi na oddziale ortopedycznym (25%). Na 
podstawie tych danych stwierdzono, że świadomość badanych pielęgniarek doty-
cząca zagrożeń wynikających z zakażeń szpitalnych jest duża i z pewnością ma ona 
znaczący wpływ na przestrzeganie szpitalnych procedur. Nie gwarantuje to jednak 
całkowitego bezpieczeństwa personelu przed tego rodzaju sytuacjami. W tabeli 1 
przedstawiono dokładną strukturę narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na 
poszczególnych oddziałach.
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Analiza czynników psychospołecznych na stanowisku pracy pielęgniarki oddzia-
łowej pozwoliła wyodrębnić te elementy, które znacząco oddziałują na jej zadowo-
lenie z wykonywanych obowiązków służbowych. Tabela nr 2 prezentuje dokładną 
strukturę czynników, wymienianych przez sanitariuszki z poszczególnych oddziałów. 
Na pierwszym miejscu znajduje się stres związany z trudnymi i odpowiedzialnymi za-
daniami do zrealizowania przez sanitariuszki (91,7%), na który najbardziej skarżą się 
pielęgniarki z oddziału ortopedycznego – 31,7%, a najmniej pracujące na „internie” – 
16,7%. Do tego dochodzi nadmierne obłożenie obowiązkami (73,3%) ze względu 
na brak odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego na oddziale. Większość re-
spondentek podaje, że na jedną pielęgniarkę przypada powyżej trzech chorych. Naj-
większe obciążenie obowiązkami występuje na oddziale ortopedycznym (30%), zaś 
najmniejsze na „internie” – zaledwie 10%.

Sanitariuszki skarżą się również na brak pomocy oraz zrozumienia ze strony kie-
rownictwa dla ich dobrze wykonanej pracy (58,3%). Najmniej doceniane w tym wzglę-
dzie okazują się być sanitariuszki z oddziału internistycznego – 18,3%. W tej grupie 
czynników respondentki wymieniają także brak możliwości zgłaszania własnych po-
mysłów i propozycji (18,3%), złą organizację pracy (15%) oraz monotonię (11,7%).

Tabela 2. Ocena narażenia pielęgniarek na czynniki psychospołeczne

L.p. Czynniki
Oddział 

ortopedyczny
Oddział 
płucny

Oddział chorób 
wewnętrznych

Oddział 
chorób

zakaźnych
RAZEM

n % n % n % N % n %

1
presja czasu i nadmierne 
obciążenie zadaniami

18 30 12 20 6 10 8 13,3 44 73,3

2
monotonia, wykonywanie 
nudnych zadań

1 1,7 3 5 2 3,3 1 1,7 7 11,7

3
stres dot. wykonywania 
trudnych i odpowiedzialnych 
czynności

19 31,7 14 23,3 10 16,7 12 20 55 91,7

4
niejasne, sprzeczne polecenia 
i zła organizacja pracy

3 5 0 0 2 3,3 4 6,7 9 15

5
brak możliwości zgłaszania 
i realizacji własnych pomysłów

6 9,9 3 5 1 1,7 1 1,7 11 18,3

6
brak zrozumienia i pomocy ze 
strony kolegów

1 1,7 0 0 4 6,6 0 0 5 8,3

7
brak zrozumienia i pomocy ze 
strony przełożonych

6 10 8 13,4 6 10 3 5 23 38,4

8
brak uznania dla dobrze 
wykonanej pracy

10 16,7 5 8,3 9 15 11 18,3 35 58,3

Źródło: opracowanie własne.

Trzecią grupą czynników, które przeanalizowano, były czynniki organizacyjne. 
Wszystkie respondentki zgodnie zaznaczyły, że znają swoją odpowiedzialność 
i uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadają wiedzę na 
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temat ryzyka zawodowego. Potwierdziły one także, że wiedzą jak postępować gdy 
dojdzie do wypadku lub awarii. Ponad 65% pielęgniarek z oddziału płucnego zazna-
czyła, że w ich miejscu pracy ważna jest nie tylko jakość i wydajność pracy, ale rów-
nież bezpieczeństwo pracowników. W przypadku oddziału ortopedycznego takiej od-
powiedzi udzieliło zaledwie 3% pielęgniarek. Blisko 70% ankietowanych przyznało, że 
mają zapewnioną dobrą opiekę lekarską.

Jeżeli chodzi o relacje interpersonalne pielęgniarek z pozostałym personelem, 
najlepiej wypadła współpraca na oddziale chorób wewnętrznych (73% osób wyka-
zało duże zadowolenie), a najgorzej na oddziale ortopedycznym (68%). Respondentki 
z poszczególnych grup zaznaczyły także swoje niezadowolenie wynikające z relacji 
z pacjentami i ich rodzinami – coraz więcej chorych ma zbyt wysokie wymagania od-
nośnie świadczonych przez pielęgniarki usług. W tej kwestii na pierwszym miejscu 
znalazł się oddział chorób wewnętrznych z wynikiem 74,5% niezadowolonych pielę-
gniarek, następnie oddział chorób zakaźnych – 67%, a trzecie miejsce zajął oddział or-
topedyczny – 38%. Na wymogi pacjentów i ich rodzin najmniej narzekały sanitariuszki 
z oddziału płucnego – 13%.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęstszą przypadłością w tej grupie za-
wodowej są bóle pleców, a także zmęczenie. W ciągu ostatniego roku ponad 90% 
pielęgniarek doświadczyło ogólnego zmęczenia, z czego 52% stanowiły kobiety pra-
cujące na oddziale ortopedycznym. Drugie miejsce (76%) zajmuje ból kręgosłupa pro-
mieniujący do szyi i rąk, w wyniku przyjmowania niewygodnej postawy podczas wy-
konywania obowiązków służbowych. Ponadto na oddziale zakaźnym zachodzi bardzo 
duże ryzyko zachorowania pielęgniarek na różnego rodzaju choroby zakaźne i paso-
żytnicze. W ostatnim roku odnotowano tam ponad 82% przypadków zachorowań na 
grypę, a ponad 61% pielęgniarek nabawiło się anginy; w tym samym okresie zaobser-
wowano również nieliczne przypadki żółtaczki wśród sanitariuszek (4%).

Fotografia dnia pracy dotyczyła indywidualnego stanowiska pracy pielęgniarki, 
której wiek wynosi 46 lat. Na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej w analizo-
wanym zakładzie opieki zdrowotnej pracuje ona od 5 lat, a jej całkowity staż w tym 
zawodzie wynosi 18 lat. Celem obserwacji był wgląd w jej pracę, zakres i czas wykony-
wanych przez nią czynności na oddziale w trakcie 8-godzinnego dyżuru. Obserwacja 
przeprowadzona została trzykrotnie (dwa razy podczas dziennego dyżuru i jeden raz 
na nocnej zmianie).

Monitoring dnia roboczego pozwolił określić poziom obciążenia fizycznego przy 
wykorzystaniu uproszczonej metody obliczania jednostkowego wydatku energetycz-
nego wg Lehmanna. Przy analizowaniu pojedynczych zadań uwzględniono przyjmo-
waną pozycję oraz stopień zaangażowania określonej grupy mięśniowej. Najpierw 
przeprowadzono szczegółową analizę poszczególnych elementów składających się 
na obciążenie fizyczne pielęgniarki oddziałowej (wydatek energetyczny, wysiłek sta-
tyczny, monotypia ruchów), a następnie dokonano sumarycznej oceny uciążliwości 
wysiłku fizycznego na badanym stanowisku13. 

13 A. Prędecka, M. Węgrzyn, M. Sowa, E. Sulak, op. cit.
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Tabela 3. Ocena punktowa i słowna wydatku energetycznego

Wydatek energetyczny [kJ/8h]
Ocena wydatku energetycznego

Słowna Punktowa
od 1260 bardzo mały 0

1260–3350 Mały 1–25
3350–6300 Średni 25–50
6300–8400 Duży 51–75
ponad 8400 bardzo duży 76–100

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych: A. Janisz, Ocena uciążliwości wy-
siłku fizycznego na stanowiskach pracy metodą szacunkowo-tabelaryczną wg Lehmanna, materiały pro-
jektowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Tabela 4. Ocena stopnia obciążenia statycznego

Ocena stopnia obciążenia
 statycznego Pozycja ciała przy pracy Przykłady

słownie punkty

małe

1–10 siedząca niewymuszona Większość prac biurowych

11–20
stojąca niewymuszona 
z możliwością zmiany na siedzącą

ślusarz, stolarz

21–30
siedząca lub stojąca na przemian 
z chodzeniem

nadzór techniczny, bibliotekarz

średnie

31–40
siedząca wymuszona, niepochylona 
bądź nieznacznie pochylona

pisanie na maszynie, obsługa 
pras mechanicznych

41–50
stojąca niewymuszona, 
bez możliwości okresowej zmiany 
pozycji na siedzącą

obsługa niektórych obrabiarek, 
malowanie, lakierowanie, praca 
ekspedienta

51–60
stojąca wymuszona, niepochylona 
z możliwością okresowej zmiany 
pozycji na siedzącą

motorniczy, suwnicowy

duże

61–70
siedząca wymuszona, bardzo 
pochylona

szwaczka, zegarmistrz

71–80
stojąca wymuszona, niepochylona 
bez możliwości okresowej zmiany 
pozycji na siedzącą 

piaskowanie, obsługa niektó-
rych obrabiarek

81–90
stojąca wymuszona, pochylona, 
niezależnie od możliwości 
zmieniania pozycji

górnictwo, obróbka drewna

bardzo duże 91–100
klęcząca, w przysiadzie 
i inne nienaturalne pozycje

formowanie ręczne, górnictwo, 
posadzki, ślusarz samochodowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych: A. Janisz, Ocena uciążliwości…, 
op. cit.

Jak wynika z przeprowadzonej obserwacji, wydatek energetyczny pielęgniarki 
oddziałowej podczas ośmiogodzinnego dyżuru wyniósł 7056,2 kJ, co daje 63 pkt. 
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i klasyfikuje go jako duży wydatek (tabela 3). Z kolei wysiłek statyczny oszacowano na 
81 pkt., a więc dla przedziału o dużym stopniu nasilenia (tabela 4). Natomiast foto-
grafia dnia pracy badanej pielęgniarki wykazała, iż powtarzalność ruchów wykonywa-
nych przez nią podczas realizacji zadań służbowych mieści się na poziomie średnim, 
z wynikiem 31 pkt. (tabela 5). W sumie wysiłek fizyczny oceniono na 175 pkt. (ta-
bela 6), które mieszczą się w przedziale dla obciążenia pracą fizyczną w stopniu 
ciężkim.

Tabela 5. Ocena stopnia monotypii ruchowej

Liczba powtórzeń ruchów stereotypowych na zmianę roboczą Stopień uciążliwości
Wywierana siła

słownie w punktachdo 10 kg powyżej 10 kg

do 800 do 300 Mały 1–30

800–1600 300–800 Średni 31–60

ponad 1600 ponad 800 Duży 61–100

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych: A. Janisz, Ocena uciążliwości…, 
op. cit.

Tabela 6. Sumaryczna ocena elementów obciążenia fizycznego

Składniki wysiłku
Ocena

punktowa Słowna
Wydatek energetyczny 63 Duży
Obciążenie statyczne 81 Duże
Powtarzalność ruchów 31 Średnia

suma: 175 wysiłek: ciężki

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych: A. Janisz, Ocena uciążliwości…, 
op. cit.

Z kolei do oceny obciążenia psychicznego zastosowano metodę szacunkową, 
w której narzędziem był przeprowadzony z sanitariuszką wywiad oraz fotografia jej 
dnia roboczego. Następnie dokonano oceny poszczególnych procesów pracy (infor-
macyjnego, decyzyjnego, wykonawczego) na analizowanym stanowisku, porównując 
własne spostrzeżenia z ogólnie przyjętą charakterystyką dla konkretnych rodzajów 
obciążenia układu nerwowego w miejscu pracy. Na koniec zainteresowano się pro-
blemem związanym z monotonią, która często powoduje zmęczenie, a w konse-
kwencji obciążenie psychiczne.

Otrzymane wyniki prezentuje tabela 7. Wynika z nich, iż na analizowanym stano-
wisku na każdym z trzech etapów obciążenia informacją bardzo duże znaczenie ma 
ważność informacji, którą oceniono najwyżej – 14 pkt. Na drugim miejscu znalazła 
się częstość ich napływu z wynikiem 12 pkt. Ocena łączna wszystkich etapów pracy 
wyniosła 72 pkt, dlatego obciążenie informacją u badanej pielęgniarki oddziałowej 
uznano za duże (tabela 8).
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Tabela 7. Ocena obciążenia informacjami w miejscu pracy pielęgniarki oddziałowej 

Etap: odbiór 
informacji

podejmowanie 
decyzji

wykonywanie 
czynności Ocena łączna

Charakterystyka informacji:
częstość napływu informacji 4 3 5 12
zmienność informacji 2 3 3 8
niepewność informacji 3 4 3 10
złożoność informacji 3 3 4 10
niedokładność informacji 2 3 2 7
ważność informacji 5 5 4 14
stres czasowy 4 4 3 11
RAZEM  23 +  25 +  24 = 72
Ocena w skali od 1(oc. najniższa) do 5pkt (oc. najwyższa)

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Ocena łączna dla trzech etapów obciążenia informacjami

Punktacja Stopień obciążenia
1–30 pkt obciążenie małe

31–70 pkt obciążenie średnie

71–90 pkt obciążenie duże

91–105 pkt obciążenie bardzo duże

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych: A. Janisz, Obciążenie psychiczne, 
materiały projektowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. 

Na podstawie szczegółowych obserwacji podjęto próbę oszacowania poziomu 
uciążliwości związanych z powtarzalnością zadań, stopniem ich trudności oraz bra-
kiem zmian otoczenia w analizowanym miejscu pracy. Stąd dla każdego z wymienio-
nych w tabeli 9 elementów monotonii przypisano określoną liczbę punktów (w skali 
od 1 do 5). Zdecydowanie najwyżej (5 pkt) oceniono konieczność ciągłej uwagi i kon-
centracji podczas świadczenia usług na rzecz pacjentów. Nie stwierdzono natomiast, 
aby praca badanej sanitariuszki należała do łatwej i nie wymagającej myślenia, dla-
tego ten element oceniono najniżej (1pkt). Na koniec sumaryczną ocenę obciążenia 
monotonią, która wyniosła 12 pkt., porównano z wartościami odnoszącymi się do 
poszczególnych poziomów dla tego obciążenia (tabela 10).

Ogólna nota dotycząca obciążenia informacją na analizowanym stanowisku pracy 
wyniosła 72 pkt, natomiast monotonia w pracy pielęgniarki oddziałowej występuje 
na poziomie średnim z wynikiem 12 pkt. Po zsumowaniu tych dwóch składowych, 
całkowite obciążenie psychiczne u badanej sanitariuszki, wynoszące 84 pkt., określa 
się jako duże (tabela 11).
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Tabela 9. Ocena obciążenia monotonią w miejscu pracy pielęgniarki oddziałowej

Składnik monotonii Punktacja
jednostajność procesu pracy 2
niezmienne warunki otoczenia 2
konieczność ciągłej uwagi, koncentracji 5
łatwa praca, nie wymagająca myślenia 1
brak satysfakcji z pracy 2
RAZEM 12

Ocena w skali od 1 (oc. najniższa) do 5 pkt (oc. najwyższa)

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Ocena łączna dla obciążenia monotonią w miejscu pracy

Punktacja Stopień obciążenia
1–5 pkt obciążenie małe
6–12 pkt obciążenie średnie
13–17 pkt obciążenie duże
18–20 pkt obciążenie bardzo duże

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych: A. Janisz, Obciążenie psychiczne…, 
op. cit.

Tabela 11. Całkowite obciążenie psychiczne

Punktacja Całkowite obciążenie
1–35 obciążenie małe
36–82 obciążenie średnie
83–107 obciążenie duże
108–125 obciążenie bardzo duże

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych: A. Janisz, Obciążenie psychiczne…, 
op. cit.

Kierunki minimalizacji obciążenia i zagrożeń 
na stanowisku pielęgniarki oddziałowej

Zagrożenia oraz wynikające z nich obciążenia, które występują w miejscu pracy 
pielęgniarki oddziałowej, mogą wpływać na utratę przez nią zdrowia, urazy i róż-
nego rodzaju choroby zawodowe, które są przyczyną ludzkiego cierpienia oraz po-
ciągają za sobą wysokie koszty dotkliwe zarówno dla samej poszkodowanej, jak 
i całego społeczeństwa. Takim sytuacjom mają zapobiegać środki bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także promocja zdrowia wśród personelu pielęgniarskiego. W ta-
beli 12 przedstawiono syntetyczne ujęcie obciążeń na stanowisku pielęgniarki 
oddziałowej.
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Tabela 12. Syntetyczne ujęcie obciążeń na stanowisku pielęgniarki oddziałowej

Środowisko
(źródło 

zagrożenia)
Obciążenie fizyczne Obciążenie psychiczne

Narażenie na czyn-
niki chemiczne i bio-
logiczne

te
ch

ni
cz

ne

– niewłaściwa ergonomia na
stanowisku pracy
– brak urządzeń wspomagają-
cych podnoszenie i transport 
pacjentów lub ciężkich przed-
miotów
– niewygodna pozycja przy
pracy
– wadliwie działający (lub źle
umocowany) sprzęt medyczny
– nieprawidłowe oświetlenie
– ostre elementy narzędzi (np.
igły medyczne)
– wykonywanie pracy na zbyt 
małej przestrzeni np. w przy-
padku niedostatecznego do-
stępu do łóżka chorego,

– niesprawne urządzenia
medyczne
– niezmienność warunków
otoczenia
– konieczność ciągłej kon-
centracji podczas realizacji 
zadań
– źle funkcjonujący system
informacji w organizacji 
(niepełne, sprzeczne infor-
macje)

– brak środków 
ochronnych
– stosowanie 
środków czyszczą-
cych, dezynfekują-
cych i sterylizujących 
zawierających szko-
dliwe substancje
– kontakt z krwią, 
płynami ustrojowymi 
i tkankami zakażo-
nych pacjentów

or
ga

ni
za

cy
jn

e

– szerokość drogi komunika-
cyjnej niedostosowana do wy-
korzystywanych środków trans-
portu (np. pacjentów)
– praca zmianowa i nocna
– zbyt mała wiedza pracownika 
na temat prawidłowych zasad 
przenoszenia pacjentów

– nadmierne obłożenie obo-
wiązkami
– zbyt mała liczba personelu 
pielęgniarskiego
– brak zrozumienia
i wsparcia ze strony przeło-
żonych
– brak szkoleń z zakresu sku-
tecznych technik radzenia 
sobie ze stresem
– brak motywacji do roz-
woju, doskonalenia

– nieprzestrzeganie
wymaganych pro-
cedur
– brak szkoleń z za-
kresu niebezpiecz-
nych substancji che-
micznych
– źle przeprowa-
dzona ocena ryzyka 
na stanowisku pielę-
gniarki oddziałowej

sp
oł

ec
zn

e

– brak współpracy podczas
transportu chorego
– agresywne zachowania pa-
cjentów

– brak współpracy z pa-
cjentem i/lub jego rodziną
– praca w nagłych warun-
kach zagrożenia życia pa-
cjenta
– brak porozumienia z po-
zostałym personelem me-
dycznym
– zbyt duża odpowiedzial-
ność zawodowa

– bezpośredni kon-
takt z pacjentami po-
siadającymi chorobę 
wirusową, bakteryjną 
i/lub grzybiczą

Źródło: opracowanie własne.
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Jak wiadomo, głównym problemem pielęgniarki oddziałowej ze względu na cha-
rakter wykonywanej pracy jest ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. 
Podejmując próby jego minimalizacji należy rozważyć szereg rozwiązań technicznych 
oraz organizacyjnych. Jedną z propozycji jest zastosowanie w analizowanym zakładzie 
opieki zdrowotnej mechanizacji, np. drzwi otwierających się automatycznie w przy-
padku konieczności transportowania towarów lub pacjentów, regulowanych łóżek 
elektrycznych, podnośników lub innych urządzeń do mechanicznego przemiesz-
czania.  Niewątpliwie pomogłoby w tym zakresie także zaopatrzenie personelu pie-
lęgniarskiego w akcesoria zmniejszające lub zwiększające tarcie (np. deski do prze-
mieszczania się, pasy do przenoszenia chorych, maty ślizgowe, itp.). Ponadto przy 
planowaniu nowych stanowisk bądź poprawy dotychczasowych warto uwzględnić 
zasady ergonomii, które będą dostosowane do potrzeb indywidualnych osób (np. er-
gonomiczna wysokość stanowiska pracy, regulowane blaty, urządzenia wspomaga-
jące utrzymanie się w pozycji stojącej).

Istotne może być również przeprowadzanie regularnych szkoleń dla personelu 
pielęgniarskiego i kadry kierowniczej w zakresie ergonomicznych technik opieki nad 
pacjentem oraz wyposażenia w specjalistyczny sprzęt. Ponadto nowo przyjmowane 
pielęgniarki powinny zostać przeszkolone przez doświadczony personel z obsługi uży-
wanego sprzętu oraz mieć zapewniony czas na ćwiczenia z nim.

Natomiast w przypadku czynników stresogennych wprowadzone powinny zostać 
działania w zakresie poprawy organizacji pracy i wzmacniania indywidualnego po-
tencjału pielęgniarki oddziałowej. Dobrym rozwiązaniem może być rozplanowanie 
działań zawodowych pielęgniarki w taki sposób, by w jak największym stopniu ogra-
niczyć wpływ stresu. Należy przy tym uwzględnić liczbę, wykształcenie oraz wiek za-
trudnionych pielęgniarek. Zaleca się, aby podział czynności oraz przydzielenie zadań 
poszczególnym pielęgniarkom był zgodny z ich kwalifikacjami, osobistymi predyspo-
zycjami, a także z wymogami stanowiska pracy.

W analizowanej placówce praca pielęgniarki polega na zapewnieniu chorym ca-
łodobowej opieki przez 7 dni w tygodniu. Dlatego niezwykle ważna jest właściwa or-
ganizacja pracy, która może znacząco przyczynić się do obniżenia obciążenia, wyni-
kającego z wykonywanych obowiązków. Proponuje się trzyzmianowy system pracy 
z 8 godzinnymi dyżurami. W przypadku braku odpowiedniej liczby personelu pielę-
gniarskiego winno się zatrudnić nowe osoby na to stanowisko, aby zapewnić chorym 
właściwą opiekę.

Innym rozwiązaniem może być możliwość uzyskania przez pielęgniarkę oddzia-
łową wsparcia społecznego w przypadku dużego natężenia potencjalnych czynników 
stresogennych, co z pewnością korzystnie wpłynie na ograniczenie występowania 
problemów psychosomatycznych. Kolejną propozycją jest wdrożenie przez kierow-
nictwo szpitala szkoleń dla personelu pielęgniarskiego, które pozwoliłyby zdobyć 
wiedzę na temat skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem poprzez wydajne go-
spodarowanie czasem oraz dążenie do nawiązania współpracy i komunikacji z part-
nerami, a także z pozostałym personelem medycznym.

Bardzo często działania profilaktyczne są ograniczone lub zaczynają się na po-
ziomie osobistym (indywidualnym), dlatego ważną kwestią są także środki ochrony 
indywidualnej. Powinny być one wygodne oraz odpowiednio dopasowane do osoby 
która ich używa, a także nie powinny powodować zwiększenia innych rodzajów 
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ryzyka. Pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie tego rodzaju środki per-
sonelowi, który jest narażony na działanie szkodliwych i niebezpiecznych czynników 
w miejscu pracy oraz poinformować o sposobie ich użycia. Z kolei pielęgniarki obo-
wiązane są stosować dostarczone im środki ochrony osobistej podczas wykonywania 
czynności zawodowych.

Podsumowując należy stwierdzić, iż ochrona pielęgniarek w analizowanym zakła-
dzie opieki zdrowotnej przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czyn-
niki środowiska pracy jest możliwa tylko wtedy, gdy wszystkie elementy, które mogą 
prowadzić do zagrożenia, zostaną określone i ocenione. Ponadto wymaga się także 
ustalenia i podjęcia koniecznych działań profilaktycznych oraz stosowania środków 
ochronnych w celu utrzymania narażenia zdrowia i/lub życia pracowników na moż-
liwie niskim poziomie.

Podsumowanie

W niniejszej publikacji dokonano prezentacji zawodu pielęgniarki oddziałowej, za-
trudnionej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Płaszczyzną zainteresowania był również 
obszar zagrożeń i związanych z nimi obciążeń na analizowanym stanowisku pracy oraz 
sposobów ich ograniczania. Przedstawiona tematyka nie wyczerpuje w całości zagad-
nienia związanego ze środowiskiem pracy pielęgniarki oddziałowej, jednak wskazuje 
istotę problemu. Uświadomienie sobie potencjalnego zagrożenia pozwala na wdro-
żenie działań zmierzających do jego wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia.

Tak szczegółowa analiza potwierdziła, że pielęgniarka wykonuje niezwykle trudny 
zawód ze względu na jego specyfikę. Poza szeregiem czynników szkodliwych, na jakie 
jest ona narażona w miejscu pracy, wymienia się również czynniki psychospołeczne – 
są one nawet ważniejsze, gdyż znacznie trudniej je wykryć i ocenić. Sytuację pogarsza 
fakt niedostatecznie opracowanych zaleceń medyczno-profilaktycznych, co często 
wynika ze słabej znajomości intensywności i rozmiarów oddziaływań czynników szko-
dliwych w tym środowisku oraz rodzaju możliwych zagrożeń.

Przeprowadzone badania wykazały, iż warunki pracy mają ogromny wpływ na 
jakość świadczonych przez pielęgniarkę oddziałową usług na rzecz pacjentów. Do-
stosowanie stanowiska pracy do wymogów antropometrycznych człowieka mini-
malizuje zagrożenia zdrowotne, natomiast prawidłowa organizacja pracy sprzyja 
bezpieczeństwu oraz większej satysfakcji z jej wykonywania. Dowiedziono także, 
że występujące na stanowisku pielęgniarki oddziałowej zagrożenia, dzięki zasto-
sowaniu instrukcji, szkoleń oraz środków ochrony, a także nadzorowi i kontroli, za-
sadniczo ograniczają liczbę zachorowań, zakażeń bądź wypadków z udziałem per-
sonelu pielęgniarskiego. Jednak żadne środki ochrony czy instrukcje nie zastąpią 
zdrowego rozsądku i ostrożności.




