
 

St
ro

n
a1

 

TREŚCI NAUCZANIA 

 

S2-Efektywne radzenie sobie ze stresem jako czynnik zwiększający kompetencje interpersonalne. 

 

Odniesienie dla efektów kształcenia dla przedmiotu: 

EK_W1: Charakteryzuje zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji, definiuje modele 

i style komunikacji interpersonalnej 

EK_W3: Rozumie pojęcie asertywności, charakteryzuje zalety asertywnego zachowania 

EK_W5: Charakteryzuje pojęcie osobowości, wpływ na zdrowie oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem 

EK_W6: Przedstawia techniki redukowania stresu i sposoby relaksacji oraz mechanizmy powstawania 

i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego 

EK_W7: Omawia psychologiczne uwarunkowania sytuacji konfliktowej oraz wymienia typy reakcji na konflikt 

EK_U3: Posiada umiejętność analizowania emocji i potrzeb oraz rozwiązywania konfliktu za pomocą różnych 

metod 

EK_U5: Dokonuje analizy i oceny funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych (stres, choroba, frustracja, 

konflikt) 

EK_U6: Stosuje techniki radzenia sobie ze stresem i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego 

EK_K2: Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych 

EK_K4: Potrafi krytycznie oceniać własne i cudze działania, a także doskonalić proponowane rozwiązania 

 

1. Wprowadzenie do problematyki stresu 

Praca w grupach: 

Każdy ma coś do powiedzenia w sprawie stresu. 

1) Co to właściwie jest stres? 

2) Jakie formy przybiera stres? 

3) Jak powstaje stres? 

4) W jaki sposób stres wpływa na nas, naszych najbliższych, pacjentów, kolegów z zespołu, 

osiągane wyniki? 

5) Co możemy zrobić, kiedy stres jest nadmierny? 

6) Kiedy stres przynosi korzyści? 

7) Kto może nam pomóc i kiedy należy skorzystać z pomocy specjalisty? 

 

2. Teorie stresu: 

1) Stres w ujęciu Lazarusa i Folkman 



 

St
ro

n
a2

 

Stres pojawia się wtedy, gdy sytuacja jest postrzegana jako udaremniająca realizację jakiegoś celu 

(lub potencjalnie udaremniająca), powodując wzmożenie pobudzenia emocjonalnego i uruchomienie 

procesów regulacyjnych, których celem jest opanowanie tego pobudzenia oraz optymalna 

kontynuacja efektywnego funkcjonowania. 

Stres i emocje traktowane są tutaj jako procesy poznawcze, które warunkują sposób oceny 

i zrozumienia sytuacji przez człowieka. Sytuacja może być oceniona jako 1) bez znaczenia (neutralna), 

2) sprzyjająca (pozytywna), 3) stresująca (negatywna). Kiedy człowiek oceni sytuację, w której się 

znajduje jako stresującą, może ją postrzegać w 3 kategoriach: 1) utraty/ krzywdy, 2) zagrożenia (lęk 

antycypacyjny/ dotyczący przyszłości), 3) wyzwania. 

Sposób oceny sytuacji przez człowieka nazwał Lazarus „oceną pierwotną”. To, w jakich kategoriach 

oceni sytuację jako stresującą zależy od tzw. „oceny wtórnej”, czyli wartościowania własnych 

możliwości i zasobów radzenia sobie w konfrontacji z sytuacją stresującą. 

Stres występuje więc wtedy, kiedy ocenimy sytuację, w której się znaleźliśmy jako taką, 

która potencjalnie przekracza nasze możliwości poradzenia sobie z nią. 

W strategii radzenia sobie ze stresem bierzemy pod uwagę 1) koszty zaistnienia/ pozostania 

w sytuacji, 2) prawdopodobieństwo poradzenia sobie z sytuacją. 

2) Teoria utrzymania zasobów Hobfolla 

Koncepcja stresu Hobfolla zaczyna być coraz popularniejsza, bo inaczej niż dotąd – być może trafniej 

– rozpoznaje powstawanie stresu. Kluczową rolę odgrywają w niej zmiany zasobów i starania o ich 

utrzymanie, stąd nazwa – teoria zachowania zasobów (Conservation of Resources Theory – COR). 

Główne założenie tej teorii brzmi, że podstawową motywacją człowieka jest dążenie do uzyskania, 

utrzymania i ochrony tego, co jest dla niego cenne. Zasada ta później została uzupełniona przez 

autora tezą, że ludzie starają się także promować to, co cenią. Stres pojawia się więc w 

okolicznościach związanych z groźbą utraty lub z faktyczną utratą zasobów niezbędnych do 

przetrwania jednostki. Ponadto, ponieważ ludzie inwestują to, co mają cennego, w nadziei na dalsze 

zyski, to stres można przewidywać w sytuacji, gdy zainwestowanie zasobów nie przynosi 

satysfakcjonującego zysku, co jest równoznaczne z poniesieniem straty. Stres pojawia się zatem, 

gdy: 1) istnieje groźba utraty zasobów, 2) dochodzi do faktycznej utraty zasobów, 

3) zainwestowanie znaczącej ilości zasobów jednostki nie przynosi oczekiwanego zysku. 

Zasoby, które człowiek pragnie utrzymać i pomnażać można podzielić na: 

a) zasoby materialne – obiekty fizyczne, tj. dom, środki komunikacji, cenne przedmioty; 

b) zasoby osobiste – umiejętności (kompetencje zawodowe, umiejętności społeczne, zdolności 

przywódcze) oraz cechy osobowości (samoocena, optymizm, własna skuteczność, nadzieja); 
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c) zasoby stanu – związane z rolami społecznymi, pomagają zdobywać i utrzymywać inne 

zasoby, są to np. zdrowie, zatrudnienie, stała posada, staż pracy, małżeństwo itp.; 

d) zasoby energii – można je wymienić na zasoby trzech pozostałych kategorii, np. pieniądze, 

wiarygodność kredytowa, wiedza. 

3) Teoria salutogenezy Antonovsky’ego 

Autor nawiązuje do interakcyjnej koncepcji stresu i radzenia sobie Lazarusa i Folkman. Według 

Antonovsky’ego, normalnym stanem funkcjonowania człowieka jest dynamiczny stan chwiejnej 

równowagi. Stan ten występuje wtedy, kiedy człowiek wykorzystuje dostępną mu energię do 

sprostania wymaganiom zewnętrznym i wewnętrznym. W ujęciu Antonovskyego, zdrowie ujmowane 

jest jako proces, który można przedstawić na kontinuum. 

Według Antonovsky’ego poziom zdrowia zależy od współdziałania 4 czynników, takich jak: 

1) Uogólnione zasoby odpornościowe (generalised resistance resources - GRR) – zaliczamy do 

nich następujące właściwości jednostki: cechy biologiczne (genetyczne, konstytucjonalne, 

immunologiczne i biochemiczne), cechy psychologiczne (cechy poznawcze – wiedza, intelekt; 

cechy osobowości – poczucie tożsamości, kontroli i sprawstwa, poczucie uczestnictwa, 

zaangażowania i zobowiązania oraz wyuczone strategie radzenia sobie), oraz cechy 

społeczno-kulturowe (cechy grupy – więzi i wsparcie społeczne; cechy kultury – religia, 

filozofia i sztuka). 

Czynniki te, zdaniem Antonovsky’ego, zapobiegają przekształceniu się napięcia w stan stresu. 

2) Stresory – wymagania, dla których nie ma gotowych, ani zautomatyzowanych reakcji 

adaptacyjnych i które rodzą stan napięcia. 

3) Poczucie koherencji (sense of coherence - SOC) – globalna orientacja życiowa, na którą 

składają się: 1) poczucie zrozumiałości, 2) poczucie zaradności, 3) poczucie sensowności. 

4) Zachowanie i styl życia – w zgodzie z nurtem medycyny behawioralnej, Antonovsky uważa, 

że poziom zdrowia zależy od zachowań związanych ze zdrowiem, jako socjolog, odrzuca 

jednak pogląd, że za zdrowie odpowiedzialny jest jedynie styl życia. Uważa on, że powinno się 

ukierunkować uwagę, zwłaszcza na te zachowania, dzięki którym człowiek tworzy warunki 

sprzyjające doświadczeniom rozwijającym zasoby i poczucie koherencji. 

 

3. Stres a motywacja – prawo Yerkesa-Dodsona 

Teoria twierdząca, że dla każdego efektywnego zachowania istnieje optymalny poziom pobudzenia 

fizjologicznego, przy czym dla wykonania zadań trudnych jest on mniejszy, a dla zadań łatwych - 

większy. 



 

St
ro

n
a4

 

 

 

4. Stres a funkcjonowanie układu immunologicznego 

Związkiem między doświadczaniem stresu a funkcjonowaniem układu odpornościowego zajmuje się 

psychoneuroimmunologia. W psychoneuroimmunologii chodzi przede wszystkim o określenie 

wpływu, jaki mają na układ immunologiczny czynniki psychologiczne (stres, osobowość) i za ich 

pośrednictwem środowisko, w którym żyjemy. Środowisko człowieka traktowane jest w wymiarach: 

biologicznym, historycznym, polityczno-ekonomicznym, społeczno-kulturowym. Układ 

immunologiczny - w momencie narodzin psychoneuroimmunologii - przestał być traktowany jako 

system autonomiczny w organizmie człowieka. Twierdzi się, że podlega on w równym stopniu 

oddziaływaniom ze strony bodźców środowiskowych (stresorów), jak centralny układ nerwowy 

i układ endokrynologiczny. Dla medycyny oznacza to, że należy brać pod uwagę, w jaki sposób 

oceniają swój stan zdrowia pacjenci, jakie przeżywają uczucia i jaka jest ich postawa w stosunku do 

własnej choroby, jest bowiem rzeczą oczywistą, że czynniki psychologiczne, takie jak sytuacja, 

osobowość, doświadczenia itp. decydują o naszym zdrowiu. Myśli i uczucia towarzyszące chorobie 

mają wpływ na jej przebieg, czas trwania i rokowania. Zatem zainteresowanie pacjentem, troska o 

jego stan psychiczny w procesie chorobowym są równoważne, a w niektórych przypadkach 

ważniejsze niż działania instrumentalne. Można sądzić, że pacjenci, którzy wykazują poczucie 

osamotnienia, braku wsparcia społecznego itp. mają mniejsze psychologiczne, a przez to 

i biologiczne, możliwości zmagania się z chorobą, ich system immunologiczny jest bowiem osłabiony 

(Mausch, K., 1995). 

Rolę łączników między układem nerwowym a immunologicznym pełnią hormony produkowane 

w nadnerczach – adrenalina („hormon walki i ucieczki”) oraz kortyzol („hormon stresu”). Z jednej 

strony adrenalina utrzymuje układ immunologiczny w stanie gotowości, z drugiej – w dłuższej 

perspektywie – może się to wiązać z zaostrzaniem stanów zapalnych istniejących w organizmie, na 

przykład w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób autoimmunologicznych. 

Z kolei kortyzol ma działanie immunosupresyjne (hamuje reakcje odpornościowe), czyli jego wzrost 

zwiększa podatność na zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze. 
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5. Koszty stresu: 

a) psychologiczne: obniżona odporność na frustrację, agresja, stany lękowe, nadużywanie 

alkoholu/ leków, zaburzenia seksualne; 

b) zdrowotne: uporczywe zmęczenie, depresja, zaburzenia hormonalne, choroby układu 

krążenia, schorzenia o udowodnionym częściowym podłożu psychogennym (np. choroby 

autoimmunologiczne, schorzenia dermatologiczne, zespół jelita drażliwego), niepłodność, 

problemy z koncentracją, zaburzenia pamięci; 

c) społeczne: konflikty rodzinne, oddalenie od przyjaciół; 

d) zawodowe: nieobecności w pracy, konieczność znalezienia zastępstwa, obniżona skuteczność 

wykonywania obowiązków, osłabiona zdolność oceny sytuacji i podejmowania decyzji. 

 

6. Style radzenia sobie ze stresem 

Styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ): tendencja do podejmowania wysiłków zmierzających do 

rozwiązania problemu poprzez poznawcze przekształcenia lub próby zmiany sytuacji; nacisk położony 

jest na zadanie lub planowanie rozwiązania problemu. 

Styl skoncentrowany na emocjach (SSE): tendencja do koncentracji na sobie, na własnych 

przeżyciach emocjonalnych, takich jak złość, poczucie winy, napięcie; tendencja do myślenia 

życzeniowego i fantazjowania; podejmuje działania mające na celu zmniejszenie napięcia 

emocjonalnego związanego z sytuacją stresową; może powiększać poczucie stresu, powodować 

wzrost napięcia lub przygnębienie. 

Styl skoncentrowany na unikaniu (SSU): tendencja do wystrzegania się myślenia, przeżywania 

i doświadczania sytuacji stresowej; w tym: 

- angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ), np. oglądanie telewizji, objadanie się, myślenie 

o sprawach przyjemnych, sen; 

- poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT) - poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u innych 

osób. 

 

7. Wypalenie zawodowe 

Syndromy: najpierw entuzjazm, potem stopniowa utrata zainteresowania pracą. 

Fazy: 1) entuzjazm, 2) frustracja, 3) stagnacja, 4) wycofywanie się, 5) izolacja. 

Lista czynników ryzyka i symptomów ostrzegawczych stresu: 

- jedzenie/ picie alkoholu/ palenie więcej niż zazwyczaj, 

- trudności z zasypianiem, 

- przewrażliwienie i większa skłonność do wdawania się w konflikty z otoczeniem, 
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- kłopoty w relacji z przełożonym, 

- choroby/ śmierć w bliskiej rodzinie, 

- kłopoty w relacji z partnerem (separacja, rozwód), 

- obniżenie sprawności seksualnej, 

- ważne zmiany w życiu, 

- kłopoty finansowe, 

- niepewność zatrudnienia, 

- ciągłe zdenerwowanie, rozdrażnienie, obniżony nastrój, 

- oglądanie tv dłużej niż 3h dziennie, 

- liczne nadgodziny, 

- praca określana jako stresogenna: odpowiedzialna, w relacjach z ludźmi, nienormowany czas pracy, 

nieprzewidywalność, konieczność podejmowania szybkich decyzji itp. 

 

8. Jak sobie radzić? 

1) Techniki relaksacyjne: trening autogenny, relaksacja Wintreberta, muzykoterapia, 

aromaterapia, ćwiczenia oddechowe, joga, trening Jacobsona, techniki pracy z ciałem, 

wizualizacja, medytacja. 

2) Techniki poznawcze: zmiana przekonań, zwiększanie samoświadomości, rozwijanie 

kompetencji psychospołecznych (w skrajnych przypadkach zalecana psychoterapia 

poznawczo-behawioralna CBT). 

3) Budowanie sieci wsparcia: dbanie o utrzymywanie dobrych relacji w pracy. 

4) Zachowywanie równowagi praca-dom. 

5) Rozwijanie umiejętności organizacyjnych: planowania celów, ustalania priorytetów. 

6) Rozwijanie elastyczności w podejściu do problemów – umiejętności aktywnego poszukiwania 

innych rozwiązań mimo porażki/ braku sukcesu. 

7) Regularny odpoczynek. 

8) Budowanie postawy opartej na wdzięczności, wybaczaniu i akceptacji. 

9) Trening asertywności – proszenie o pomoc i odmawianie w sytuacji nadmiaru obowiązków. 

 

Załączniki: 6 wymiarów życia, kwestionariusz CISS (style radzenia sobie ze stresem) 

Opracowanie – mgr Magdalena Czernek-Malik 
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