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¡ Mówiąc o zagrożeniu mamy na myśli każdy
czynnik, który może spowodować wystąpienie
szkody.

¡ Powszechnie przyjęto podział na zagrożenia:
fizyczne (biologiczne, biomechaniczne,
chemiczne, radiologiczne) i psychospołeczne.

¡ Podział ten opiera się na sposobach
oddziaływania zagrożeń na człowieka.



¡ Jeżeli oddziaływanie ma charakter bezpośredni,
fizykochemiczny - to mówimy o zagrożeniach
fizycznych.

¡ Jeżeli oddziaływanie ma charakter
psychofizjologiczny – za pośrednictwem stresu
– wówczas jest mowa o zagrożeniach
psychospołecznych.

¡ Zagrożenia psychospołeczne – to „stresory
zawodowe” lub źródła stresu w pracy.



¡ MOP w 1984 r. zdefiniowała zagrożenia
psychospołeczne jako rodzaj interakcji
zachodzącej pomiędzy treścią pracy,
organizacją pracy, systemami zarządzania,
warunkami a kompetencjami, potrzebami i
indywidualnymi właściwościami pracownika.



Psychospołeczne zagrożenia zawodowe - to
aspekty organizacji i zarządzania w pracy wraz z
kontekstem społecznym i środowiskowym, które
potencjalnie mogą powodować szkody psychiczne,
społeczne lub fizyczne.



¡ Warunki pracy
¡ Czynniki fizyczne
¡ Zadania
¡ Narzędzia i technologie
¡ Kultura organizacyjna i jej funkcjonowanie
¡ Rola w organizacji
¡ Relacje interpersonalne
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¡ Stres - to specyficzna reakcja organizmu na
stawiane mu wymagania.

¡ Wymagania te mogą być natury biologicznej, jak
i psychologicznej, dlatego mówimy o stresie
biologicznym oraz o stresie psychologicznym.



¡ stres = wysokie wymagania +
duże ograniczenia + małe wsparcie



Krótkotrwały:
¡ Sfera poznawcza: koncentracja, natłok myśli,

koszmary senne
¡ Sfera mięśniowa: napięcia mięsni, karku,

mruganie, tiki
¡ Sfera wegetatywno - hormonalna: mdłości,

miękkie kolana, bicie serca
¡ Sfera emocjonalna: niepewność, strach,

pesymizm, depresja, bezradność

Długotrwały:
Zaburzenia psychosomatyczne = najsłabsze
Ogniwo.



¡ A) reakcja alarmowa - chwilowa dysfunkcja,
organizmu.

¡ B) stadium odporności – obrona lub ucieczka,
organizm przyjmuje strategie obronną

¡ – reaguje na bodziec zwiększeniem wydolności.

¡ C) stadium wyczerpania lub odprężenia - dalsze
działanie „na podwyższonych obrotach” nie jest już
możliwe organizm wyłącza funkcje obronne.



¡ W sytuacji zbyt niskiego pobudzenia (niskiego
poziomu stresu) efektywność naszej pracy jest
gorsza, odczuwamy brak motywacji do
działania, znużenie, znudzenie.

¡ Nadmierne pobudzenie (silny stres) -
niekorzystnie wpływa na jakość i efekty
naszego działania.







¡ Podmiotowe: spadek jakości wykonywanej
pracy, agresywne zachowania, wycofanie,
zmiany w zachowaniu i wyglądzie, fizyczne
objawy, regresja.

¡ Organizacyjne: opór przed zmianami, wysoki
odsetek zwolnień lekarskich, nieadekwatne
wykorzystanie czasu pracy, spadek
produktywności.



¡ Symptomy mięśniowe

¡ Symptomy oddechowe

¡ Reakcje bólowe

¡ Reakcje układu trawiennego

¡ Inne objawy



¡ Symptomy na poziomie emocji

¡ Symptomy na poziomie poznawczym

¡ Symptomy stresu widoczne we wzorze
zachowania



Zarządzanie czasem pracy jako sposób na
ograniczenie stresu.

¡ 1) Nadmiar czasu

¡ 2) Brak czasu



¡ 1) Profilaktyka

¡ 2) Poszukiwanie rozwiązań



¡ Opiekować się sobą
¡ Odpoczywać
¡ Odżywiać się
¡ Odreagowywać
¡ Oddychać
¡ Odpuszczać sobie
¡ Obecnym być – tu i teraz
¡ Oparcie mieć



¡ Co teraz mogę zrobić?
¡ Jakie zastosuję rozwiązania?
¡ Co mam poprawić?
¡ Jak mogę to wykorzystać teraz i w przyszłości?
¡ Co będę mógł/a dać innym po tym, co mi sie stało?
¡ Czego sie nauczyłem w związku z tym

zdarzeniem?
¡ Jak przygotować się do podobnej sytuacji w

przyszłości?
¡ Co zacznę robić, by wszystko zaczęło sie układać?



¡ Zdiagnozuj swój stres, naucz się rozumieć własne
ciało.

¡ Pogłębiaj wiedzę o stresie.
¡ Stosuj profilaktykę – medytację, relaksację, wysiłek

fizyczny i odżywianie.
¡ Wypróbuj różne metody radzenia sobie ze stresem.
¡ Bądź świadom/a swoich celów, osobowości,

pragnień.
¡ Ustal priorytety.
¡ Utrzymuj równowagę psychiczną, fizyczną i

emocjonalną.
¡ Uporządkuj swoje życie codzienne = 8/8/8.
¡ UŚMIECHAJ SIĘ I MYŚL POZYTYWNIE.



CZŁOWIEK, ponieważ poświęca swoje zdrowie
by zarabiać pieniądze.

Następnie poświęca swoje pieniądze by
odzyskać zdrowie.

Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją
przyszłością, że nie cieszy się z
teraźniejszości.

W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani
w przyszłości.

Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym
umiera tak na prawdę nie żyjąc.



¡ Analiza ryzyka stresu na stanowisku pracy.

¡ Eliminacja negatywnych skutków przez
informowanie i naleganie na pracodawcę
w celu wprowadzenia zmian.

¡ Nacisk na skutki powodowane przez stres.



¡ Prowadzenie psychologicznego wsparcia w
dyskusji, informowanie o problemie.

¡ Prowadzenie poradnictwa – doradcy rynku
pracy i psychologowie/ terapeuci.

¡ Zawieranie układów zbiorowych lepiej
dbajacych o pracowników, szczedególnie na tle
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ograniczanie możliwości outsorsowania
produkcji/ usług.

¡ Organizacja szkoleń o rozwoju umiejętności
pracowników, w celu zwiększenia ich zdolności
adaptacyjnych.



¡ Dziękuję za uwagę!


