
 

3.4. Текст до презентації теми: 

Проблеми психологічного здоров`я медичного персоналу в паліативній медицині. 

Синдром емоційного (професійного) вигоряння лікарів, середнього та молодшого 

медперсоналу та його попередження.  

Викладачі -   д.м.н., професор    Чайковська В.В.,  к.б.н., ст..виклаач Толстих О.І. 

Про наявність великої кількості стресів в роботі  медичного і соціального персоналу 

вчені говорять вже давно. Щоденна робота лікаря насичена багатьма факторами серед яких :  

відповідальність за життя, стан здоров’я  пацієнта, невизначеність, повсякденна рутина тощо. 

Серед найбільш поширених - фрустрованість, підвищена тривожність, роздратованість, 

виснаженість. 

Суттєвим стресогенним фактором є психологічні й фізичні перевантаження лікарів, 

медсестер і соціальних працівників , які спричиняють виникнення  синдрому «професійного 

вигорання» - виснаження моральних і фізичних сил, що неминуче позначається як на 

ефективності професійної діяльності, психологічному самопочутті, так і на стосунках сім’ї.    

Синдром «професійного вигорання» є стресовою реакцією, яка виникає внаслідок 

довготривалих професійних стресів середньої інтенсивності. 

 Лікарі, медсестри та соціальні працівники працюють у доволі неспокійній, 

контролюючій, відповідальній, емоційно напруженій атмосфері, що вимагає постійної уваги 

й контролю за взаємодією в системі «лікар – пацієнт».  Формування почуття контролю над 

тим, що відбувається, може мати вирішальне значення. Якщо фахівець реагує адекватним, 

адаптивним чином, більш успішно й ефективно діє та підвищує свою функціональну 

активність і впевненість, у той час, як дезадаптивні реакції невідворотно ведуть до 

«професійного вигорання». Коли вимоги (внутрішні та зовнішні) постійно  переважають над 

ресурсами (внутрішніми та зовнішніми), у людини порушується стан  рівноваги. Безперервне 

або прогресуюче порушення рівноваги неминуче приводить до «професійного вигорання». 

«Вигорання» - це не  просто результат стресу, а наслідок некерованого стресу. 

   Робота медичного персоналу відповідальна, передбачає високе  і постійне  

психоемоційне навантаження, яке в подальшому може перерости в «професійне вигорання» 

на робочому місці. 

Термін «професійне вигорання» (англійською мовою – «burnout») з’явився у 

психологічній літературі відносно нещодавно. Його ввів американський психіатр Г.Дж. 

Френденбергер у 1974 році для характеристики  психічного стану здорових людей, які 

інтенсивно спілкуються з клієнтами, пацієнтами, постійно перебувають в емоційно 

завантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги. Це – люди, які працюють у 

системі «людина – людина»: лікарі, юристи, соціальні працівники, психіатри, психологи, 

вчителі тощо. Як зазначають зарубіжні дослідники з Канади, США, Західної та Центральної 

Європи, а також вчені з   Україниі, які працюють у згаданій системі, змушені постійно 

стикатися з негативними емоційними переживаннями  своїх клієнтів (пацієнтів ), а тому 

мимоволі стають залученими до цих переживань, через що й зазначають підвищеного 

емоційного напруження.  

Суттєвим стресогенним фактором є психологічні й фізичні перевантаження лікарів, 

медсестер і соціальних працівників , які спричиняють виникнення  синдрому «професійного 

вигорання» - виснаження моральних і фізичних сил, що неминуче позначається як на 

ефективності професійної діяльності, психологічному самопочутті, так і на стосунках сім’ї.. 

А саме це:необхідність багато і інтенсивно спілкуватися з різними людьми,  часта робота в 

ситуаціях, що вимагають високої ефективності, емоційно напружена атмосфера. 

З 1974 року вийшло друком понад 2500 статей  та книг, присвячених вивченню 

синдрому «професійного  вигорання». Але переважна більшість  із них – описового й 

епізодичного характеру. Нині він має вже діагностичний статус «Міжнародній класифікації 

хвороб – 10»,одна с них «Z73 – проблеми, пов’язані з труднощами управлінням власним 

життям». 

 Професор психології Каліфорнійського університету К. Маслач  деталізувала це 

поняття, окресливши його як синдром фізичного та емоційного виснаження, що складається 



з розвитку негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи та втрати розуміння  й 

співчуття  щодо клієнтів. Доктор   К. Маслач підкреслює, що «професійне вигорання» - це 

втрата творчого потенціалу, не реакція на нудьгу, а скоріше емоційне виснаження, що 

виникає на фоні стресу, викликаного міжособистісним спілкуванням. 

Нині відомі три підходи до визначення синдрому «професійного вигорання». 

Перший підхід  розглядає «професійне вигорання» як стан фізичного, психічного і, 

передусім, емоційного виснаження, викликаного довготривалим перебуванням в емоційно 

перевантажених ситуаціях  спілкування. «Професійне вигорання» тлумачиться тут 

приблизно як синдром «хронічної втоми». 

Другий підхід  розглядає «професійне вигорання» як  двовимірну модель, що 

складається, по-перше, з емоційного виснаження та, по-друге, – з деперсоналізації, тобто 

погіршення ставлення до інших, а іноді й до себе. 

Але найпоширенішим є третій підхід, запропонований американськими дослідниками 

К. Маслач і С. Джексон. Вони розглядають синдром «професійного вигорання» як 

трьохкомпонентну систему, котра  складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та 

редукц ії власних особистісних досягнень. 

«Burnout» - це синдром, група симптомів, що з’являються разом. Однак усі симптоми 

в жодної людини не проявляються одночасно, оскільки «професійне вигорання» - процес 

дуже індивідуальний. 

Г. Робертс класифікує вищенаведені симптоми як:  

1) зміни у поведінці; 

2) зміни в мисленні; 

3) зміни у почуттях; 

4) зміни в здоров’ї 

Серед основних симптомів, що виникають, можна вирізнити: 

 Поганий сон 

 Тривожність 

 Слабкість 

 Занепад сил 

 Втрата інтересу 

 Небажання спілкування 

 Самобічування 

Медичний і соціальний працівник може легко впадати в гнів, дратуватися і почувати 

себе розбитим, зосереджувати  увагу на деталях і бути  налаштованим надзвичайно 

негативно до усіх подій. Гнів, що він відчуває, може призвести  до розвитку підозрілості. 

Цей стан може посилюватися почуттям «незалученості», особливо якщо раніше лікар брав 

участь у всіх подіях. Окрім того, кожен, хто намагається допомогти, щось порадити, 

викликає роздратування. 

Серйозними проявами «професійного вигорання» є поведінкові зміни і ригідність. 

Якщо людина зазвичай балакуча й нестримана, вона може стати тихою і відчуженою. Чи 

навпаки, людина, що зазвичай тиха й стримана, може стати дуже говіркою, вступати в бесіду 

будь з ким. Жертва «професійного вигорання» може стати ригідною у мисленні. Ригідний 

медичний або соціальний працівник закритий до змін, оскільки це вимагає енергії й 

розвитку, котрі є великою загрозою для вже виснаженої особистості. 

Медичний або соціальний працівник, який відчуває на собі дію синдрому 

«професійного вигорання», може намагатися подолати ситуацію, уникаючи співробітників, 

пацієнтів (родичів), фізично і подумки дистанціюючись від них. Уникнення та 

дистанціювання можуть проявлятися багатьма шляхами. 

Отже, синдром «професійного вигорання» –  один із проявів стресу, з яким стикається 

людина у власній професійній діяльності. Цей термін – загальна назва  тривалого робочого 

стресу і певних видів професійної кризи. 

 Згідно з К. Маслач, прояви «професійного вигорання» також можуть мати три стадії.  

Перша стадія – індивід виснажений емоційно й фізично і може скаржитися на 

постійний головний біль, застуду тощо. 



Друга стадія – характерні дві сукупності симптомів. Наприклад, у лікаря може 

розвинутись  негативне, цинічне і знеособлене ставлення до людей,  з якими він працює (і до 

колег, і до пацієнтів), чи, навпаки, у нього можуть виникнути негативні думки про себе через 

почуття до пацієнтів, колег. Щоб уникнути цих  негативних проявів, лікар «заглиблюється в 

себе», зводить до мінімуму спілкування. В індивіда можуть проявлятися ознаки й симптоми 

однієї чи обох груп. 

Третя стадія – трапляється, не часто, проте виливається у повну відразу до усього  на 

світі. Лікар ображений на самого себе і на все людство. Життя здається йому непідвладним, 

відсутня емоційна реакція на події не здатен зосередитися на проблемах. 

На перших двох стадіях індивід може відновитися, але щоб повернутися до 

нормального життя, йому необхідно або навчитися жити з тим, що є, або змінити ситуацію. 

Методика «8 кроків подолання негативних емоцій» - 1. Вимовлення 

2.Інкапсуляція, 3. Викид негативу, 4. Самонастроювання,  5. Подолання помилок, 6. Життя  

сьогодні, 7. Відношення до  себе, 8. Харчування. Це є загальні  психологічні засади 

професійного життя медичних працівників.  

Також розроблені  заходи антистресового тренінгу  (протягом робочого дня). Вони 

базуються на оволодінні способами  саморегуляції, до яких відносяться управління 

диханням, тонусом м’язів, вплив звуків і образів. По перше, посмішка є загальним стимулом 

впливу на психологічнй стан людини. По друге, вона повинна підтримуватися м’язевою 

релаксацією, певним алгоритмом дихання та  рухів.   

Але головне  - це свідомість та   налаштування  людини  , що:  життя   прекрасне і 

дивовижне; ми володіємо мозком, щоб мислити, мріяти; очима - щоб бачити прекрасне 

навколо;  слухом - щоб чути прекрасне: музику, птахів;  можемо  рухатися, любити.  Питання 

лише в тому, чи вміємо ми все це помічати, відчувати, чи вміємо радіти? Чи є в нас оця 

установка на радість ? 

Останнім часом доволі часто для зняття синдрому професійного вигоряння 

застосовують підходи з досвіду альтернативної індійської медицини. А саме окремі мудри. 

Мудра -  це особливе положення пальців рук на тлі медитації, яке замикає і направляє 

біологічну енергію людини. Наприклад:  

  Мудра Землі ( Складіть великий і безіменний пальці кільцем, інші випрямити. 

Закрийте очі. Замріть.  Ця мудра покращує психофізичний стан організму, знімає 

стреси, підвищує самооцінку.)  

Мудра «Сходи небесного храму» (Складіть пальці у вигляді сходів: великий на 

великий, вказівний на вказівний, середній на середній, безіменний на безіменний, 

мізинці випрямити і кілька хвилин медитуйте. Скажіть собі, що ви сама врівноважена 

людина. Посміхніться! Ця мудра знімає депресію, поліпшує настрій, знімає стан 

безвиході і туги) 

 М'язова розрядка негативних емоцій (піші прогулянки, фізичні вправи). Наприклад: 

протягом 10 хвилин вранці і ввечері (під музику, як би танцюючи), стоячи, ритмічно 

відриваючи п'яти від підлоги, повертатися на носках на 90 градусів вліво, 

вправо,одночасно перекручуючись в талії навколо своєї осі наскільки можливо і при 

поворотах роблячи махи руками і моргаючи. Це засіб від нервово-психічного  

перенапруження, для поліпшення настрою і працездатності).  

 Одна з біологічно активних точок, натиснення на яку заспокоює нервову систему, 

знаходиться  на тильній стороні правої і лівої рук між великим і вказівним пальцями, 

причому ближче до вказівного пальця. Натискають як на одну, так і на іншу точку 

кінчиком великого пальця коливальними рухами спочатку злегка, потім сильніше (до 

появи легкого болю) не менше 3 хвилин. 

 Загальновідомо, що звуки і музика впливають на загальний психофізичний 

стан людини, допомагають врівноваженню та заспокоєнню.  Музика є одним з 

компонентів корекції психологічних і фізіологічних процесів. Для моделювання 

настрою рекомендуються такі музичні твори: 

 - при перевтомі і нервовому виснаженні - «Ранок» Гріга, «Полонез» Огінського; 



- при поганому меланхолічному настрої - ода «До радості» Бетховена, «Аве Марія» 

Шуберта, 

-  при вираженій дратівливості, гніві - «Сентиментальний вальс» Чайковського; 

-  при зниженні зосередженості уваги - «Пори року» Чайковського, «Мрії» Шумана; 

-  розслабляючу дію - «Лебідь» Сен-Санса, «Баркарола» Чайковського; 

- тонізуючу дію - «Чардаш» Кальмана, «Кумпарсита» Родрігеса, «Шербурзькі 

парасольки» Леграна.  

 Важливою складовою попередження професійного вигорання є техніки 

самонастроювання у формі: «Мене помічають, люблять і високо цінують» та  

самонавіювання: "Все йде добре“, “Моє здоров’я покращується з кожним днем” 

«У моєму житті  все добре».  

 Фахівці рекомендують тримати серце відкритим для любові, більше обніматися, 

цілуватися, казати добрі слова, частіше казати близьким  людям  “я люблю тебе”!  Робити 

те, що можна зробити, з врівноваженими  почуттями і розумом. 

 

 Рекомендована література до теми: Проблеми психологічного здоров`я медичного 

персоналу в паліативній медицині. Синдром емоційного (професійного) вигоряння 

лікарів, середнього та молодшого медперсоналу та його попередження. 
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Тестові питання до теми:  

Проблеми психологічного здоров`я медичного персоналу в паліативній медицині. 

Синдром емоційного (професійного) вигоряння лікарів, середнього та молодшого 

медперсоналу та його попередження. 

 

1. Синдром емоційного (професійного) вигоряння це 
1. Робота в  умовах підвищеного фізичного навантаження 

2. Трьохкомпонентна система, котра  складається з емоційного виснаження, 

деперсоналізації та редукції власних особистісних досягнень 

3. Робота в  умовах підвищеного фізичного навантаження і впливу негативних 

кліматичних умов 

4. Робота з пацієнтами літнього віку 

 

2. Серед основних симптомів, що виникають при синдромі  професійного  

вигоряння , можна вирізнити: 

1. Поганий сон, тривожність, слабкість занепад сил, втрата інтересу, небажання 

спілкування, самобічування. 

2. Значне підвищення температури тіла, слабкість занепад сил, втрата інтересу, 

небажання спілкування. 

3. Часткова втрата рухової активності та психологічний дисбаланс. 

4. Тимчасові втрати рівноваги, «кружіння» голови, запаморочення, депресія. 



  

3. Мудра це : 

1. Особливе положення пальців рук на тлі медитації, яке замикає і направляє біологічну 

енергію людини. 

2. Особливе положення пальців рук і ніг  на тлі медитації, яке замикає і направляє 

біологічну енергію людини. 

3. Певна статична поза з залученням усіх головних м’язів спини. 

4. Певна статична поза з залученням усіх головних м’язів лиця і шиї. 

 

4. При якому стані рекомендується прослуховування музичного твору 

«Сентиментальний вальс» П. І. Чайковського 

1. При перевтомі і нервовому виснаженні. 

2. При   меланхолічному настрої .  

3. При вираженій дратівливості, гніві. 

4. При зниженні зосередженості, має тонізуючу дію   

 

5. Одна з біологічно активних точок, натиснення на яку заспокоює нервову 

систему, знаходиться: 

1. На тильній стороні правої і лівої рук між великим і вказівним пальцями, причому 

ближче до вказівного пальця. 

2. На внутрішній частині долоні під великим пальцем. 

3. На мочці вуха. 

4. На тильній стороні правої і лівої рук між середнім і вказівним пальцями, 

причому ближче до вказівного пальця 


