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BEVEZETÉS 

Magyarországon az egészségügyi dolgozók munkahelyi stresszhez kapcsolódó szomatikus és 

pszichés vulnerabilitását számtalan tanulmány igazolta. Ezek a vizsgálatok kiemelik a 

krónikus stressz következtében megjelenő testi és lelki tünetek magas prevalenciáját az 

említett csoportban. Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kapott mind 

nemzetközi, mind hazai viszonylatban a kiégési szindróma vizsgálata, mely tartós 

interperszonális és érzelmi stresszek nyomán fellépő testi, lelki és szellemi kimerülés állapota, 

a törődési szándék elvesztése és az empátiás kapacitás kimerülése. A kiégés az egész 

személyiséget érinti. Az 1970-es és 1980-as években kizárólag a segítő foglalkozásúak 

körében használták ezt a fogalmat, az egészségügyi dolgozók csoportja tehát a kezdetektől 

fogva a kutatások fókuszpontjában állt. Több olyan egyéni és környezeti tényezőt sikerült 

azonosítaniuk a kutatóknak, melyek vélhetően a kiégés lehetséges okai: az életkor, a családi 

állapot, a szívósság, a külső kontroll, a passzív, elkerülő megküzdési stratégiák, az alacsony 

önértékelés, a neuroticizmus hajlamosító egyéni tényezők. A munka jellegzetességei 

(mennyiségi és minőségi megterhelések, a társas támogatás hiánya, a visszajelzés hiánya, az 

alacsony részvétel a döntéshozatalban, az autonómia hiánya), a foglalkozás jellege (hosszú 

távú, intenzív törődés más emberekkel) és a tágabb szociális, kulturális és gazdasági tényezők 

által meghatározott szervezet jellemzői (a hierarchia, a működési szabályok) befolyásolják a 

tünetcsoport kialakulását. Napjaink kiégés kutatásait nagymértékben előremozdítják a 

munkahelyi stresszt magyarázó elméletek (ld. Siegrist, Karasek modellje). Karasek 

megterhelés-kontroll modelljéből kiindulva LeBlanc és DeJonge kutatócsoportja a 

megterhelés érzelmi aspektusára hívja fel a figyelmet. Az egészségügyben dolgozók magas 

érzelmi megterhelés alatt állnak, az érzelmi megterhelődés a páciensekkel történő 

interakcióból fakad. Az érzelmi munka a dolgozó és a vele kapcsolatba lépő kliens között 

létrejövő társas interakció minőségére utal. Az érzelmi munkát a Zapf és kutatócsoportja által 

bevezetett definíció alapján értelmezzük, mely szerint az érzelmi munka azon érzelmek 

szabályozása, amit a munkavállalótól elvárnak annak érdekében, hogy a munkahely által 

előírt érzéseket mutassa a kliensek felé. Vizsgálataink során a segítő-kliens interakciót 

állítottuk a középpontba és az érzelmi munka főbb dimenzióit: Magyarországon elsőként az 

érzelemszabályozásra vonatkozó munkakövetelményeket, az érzelemszabályozással 

kapcsolatos lehetőségeket és az érzelemszabályozás zavarát tettük mérhetővé validált 

mérőeszköz segítségével.  
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Az egészségügyi dolgozók csoportján belül kiemelten vizsgált csoportként tekintettünk a 

pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók csoportjára, míg az egészségügy egyéb 

területein dolgozók alkották a kontrollcsoportot. A pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban 

dolgozók egészségmagatartásáról, életmód tényezőiről bebizonyosodott, hogy rosszabbak, 

mint az egyéb területen dolgozó orvosok vagy az egyéb diplomások mutatói. Elképzelésünk 

mögött az a feltételezés húzódott, hogy a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás során az érzelmi 

munka speciális formájával találkozunk: a klienssel történő találkozások nem annyira 

forgatókönyvszerűek, mint az egészségügy más területein, és a találkozások egy-egy 

alkalommal időben tovább tartanak, akár évekre, évtizedekre is szólhatnak. A gyógyítás olyan 

területéről van szó, ahol a másik érzéseibe való behelyezkedés alapvető munkakövetelmény. 

Szerettük volna megérteni azt, hogy a klienskapcsolat ártó és/vagy védő szerepet tölt be a 

kiégés alakulásában.  

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon a súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók 

veszélyeztetettebbek-e a kiégés szempontjából, jelentősebb érzelmi munkát végeznek-e, van-e 

különbség a megküzdési stratégiáikban, társas támogatottságukban. Jelentős nehézséget jelent 

a haldoklók ellátása során például a betegek érzelmi labilitása, a düh kezelése, a kezelés 

visszautasítása, a rossz prognózisról való beszélgetés, az elhunyt beteg hozzátartozóival való 

kommunikáció. Ezek a nehézségek vegyes érzelmeket válthatnak ki a kísérő személyzetből, 

akik egészségügyi dolgozóként sok esetben nem fejezhetik ki a valójában megélt érzelmeiket. 

Az eredmények közelebb vihetnek a munka során kialakított érzelmi kapcsolatok kiégésben, 

valamint az érzelmi megterhelődésben játszott szerepének megértéséhez.  

 

CÉLKITŰZÉSEK 

I. Az egészségügyi dolgozók körében végzett 2005-ös vizsgálatban elsődleges célunk a 

tesztbattéria kipróbálása volt (N=70). Nyílt kérdések formájában kérdeztünk rá a 

munkakövetelményekre, igyekeztünk kitérni a mennyiségi (fizikai) illetve a 

minőségi (érzelmi) terhelésre egyaránt. Célunk volt, hogy összefüggéseket 

keressünk a kiégés, a megküzdés és a társas támogatás között.  

II. A 2006-2007-es kutatásunk célja a Frankfurti Érzelmi Munka Skála magyar 

változatának kidolgozása volt, valamint a skála belső struktúrájának feltárása és 

pszichometriai jellemzőinek vizsgálata (N=327).   

III. Az egészségügyi dolgozók körében végzett 2008-as vizsgálatban (N=199) célunk volt: 

a segítő-kliens interakció során megjelenő érzelemkifejezés szabályozásának 
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(érzelmi munka dimenziók) vizsgálata, illetve a kiégésnek az érzelmi munkával, a 

megküzdéssel és a társas támogatással való összefüggéseinek feltárása. Kíváncsiak 

voltunk arra, hogy az egészségügyi dolgozók egyes (egészségügyi terület alapján, 

illetve foglalkozás alapján létrehozott) csoportjaiban hogyan alakulnak ezen 

összefüggések. 

 

Összességében arra kerestük a választ, hogy a kiégést mely változók befolyásolják, és 

érdemes-e a prevenciós és az intervenciós munka során figyelembe venni az egészségügyi 

területnek, a szakmának a sajátosságait.   

 

HIPOTÉZISEK 

(a) Az egészségügyi területtel kapcsolatban megfogalmazott feltevéseink a következők voltak: 

H1 Az egészségügy különböző területein (pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás, onkológiai-

hospice ellátás, egyéb egészségügyi terület) dolgozók körében eltérő mértékben fordul elő a 

kiégési szindróma. 

H2 A pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók érzelmileg kimerültebbek és kevésbé 

bánnak személytelenül a betegekkel, mint az egészségügy egyéb területén dolgozók. 

H3 Feltételeztük, hogy a súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók magasabb 

érzelmi disszonanciáról számolnak be. 

(b) A beosztással kapcsolatos hipotézisek a következő módon alakultak: 

H4 Különbséget vártunk az orvos-pszichológus és az ápolók-asszisztensek csoportjai között a 

különböző változók tekintetében. Feltételeztük, hogy az ápolók körében alacsonyabb a 

munkatársaktól kapott társas támogatás, gyakrabban használják az érzelemközpontú 

megküzdést, gyakoribbak a pszichoszomatikus tünetek náluk, alacsonyabb 

érzelemszabályozási lehetőségről (érzelmi és interakciós kontroll) és magasabb érzelmi 

disszonanciáról számolnak be, mint az orvos-pszichológus csoport. 

H5 Különbséget vártunk a pszichiáterek és pszichológusok kiégettségi mutatójában, azt 

feltételezve, hogy a pszichiáterek kiégettebbek. 

(c) A kiégési szindrómát befolyásoló tényezőkre vonatkozó feltevések: 

H6 Feltételeztük, hogy az iskolai végzettség, a nem, az életkor, a pályán eltöltött idő nem 

befolyásolja a kiégés kialakulását, ezzel szemben a munkaórák száma, a családi állapot és az 

érzelemszabályozásra vonatkozó előírás mint munkakövetelmény (pozitív, negatív érzelmek 

kifejezése, a szenzitivitással és az empátiával kapcsolatos követelmények), valamint az 
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érzelemszabályozás zavara (érzelmi disszonancia) hozzájárulnak a kiégéses tünetcsoport 

megjelenéséhez. 

H7 A társas támogatás védő szerepet tölt be a kiégés alakulásában. A magasabb kiégést 

mutató egészségügyi dolgozók alacsonyabb társas támogatásról számolnak be. Feltételeztük, 

hogy a társas kapcsolati hálón belül a munkatárstól kapott támogatásnak van a legnagyobb 

szerepe a kiégés szempontjából. 

H8 Az érzelmi disszonancia az érzelmi munka kulcsfontosságú dimenziója. A magas kiégést 

mutató egészségügyi dolgozók magasabb érzelmi disszonanciáról számolnak be. 

 

MÓDSZER 

Mindhárom kutatás kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat volt. A szociodemográfiai 

tényezőket, a munkával és az egészségi állapottal kapcsolatos változókat, valamint a kiégést, a 

megküzdést, az érzelmi munkát és a társas támogatást kérdőívekkel mértük. 

 

I. A felmérést egy vidéki nagyváros egészségügyi intézményének két szakrendelésén, 

illetve egy kórházi osztályon véletlenszerű mintavétellel végeztük. A vizsgálatban 

részt vett hetven egészségügyi dolgozó (válaszadási arány 46%) a pszichiátriai-

pszichoterápiás (N=57), valamint kardiológiai ellátás (N=13) területéről került ki. 

52%-uk ápoló, 19% pszichológus, 13% orvos, 6% gyógypedagógus, pedagógus, 

10% egyéb (ide soroltuk a beteghordókat, a foglalkoztatókat); az átlagéletkor 

40.24 év (SD=12.14), a pályán eltöltött idő átlagosan 15 év. A válaszadók 17.6%-a 

férfi, 82.4%-a nő. Az adatgyűjtés 2005 telén történt, önkéntes kérdőíves vizsgálati 

elrendezésben, elsődleges célunk az alkalmazott mérőeszközök tesztelése volt. A 

kérdőív tételei szociodemográfiai változókat, pszichoszomatikus panaszokat, 

életmóddal és alkotással kapcsolatos kérdéseket, munkával kapcsolatos adatokat 

tártak fel. A kiégést a Maslach Burnout Inventory (HSS), a megküzdést a rövidített 

Konfliktusmegoldó Kérdőívvel, a társas támogatást a Caldwell-féle Társas 

Támogatás Skálával mértük. 

 

II. Az érzelmi munka vizsgálatára használható Frankfurti Érzelmi Munka Skála hazai 

adaptációját 2006–2007 telén végeztük el. A skálát a rövidített Beck Depresszió 

kérdőívvel mértük be. Mivel a kérdőívet a szolgáltató munkakörökre fejlesztették 

ki, ezért a magyar változat kidolgozásába autóbuszvezetőket (N=281) és 
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pedagógusokat (N=46) vontunk be. Az autóbuszvezetők átlagéletkora 45 év 

(SD=9.9). Az iskolai végzettségük viszonylag alacsony: 0.4%-uknak kevesebb, 

mint nyolc általános végzettségük van, 10.4%-uk nyolc általánost, 49.3%-uk 

szakmunkásképzőt végzett, 36.9%–uk érettségizett, és 3.0% diplomával 

rendelkezett. Valamennyi válaszadónk férfi volt. A pedagógus csoportot azért 

vontuk be a vizsgálatunkba, mert későbbi kutatási érdeklődésünk a 

humánfoglalkozásokra irányult, és úgy véltük, hogy a kérdőív esetükben is jól 

használható. A pedagógusok átlagéletkora 33 év (SD=10.07). Iskolai végzettségük 

lényegesen magasabb, többségük diplomás vagy éppen felsőoktatásban tanul. A 

nemek arányát tekintve 35 nő és 9 férfi vett részt a kutatásban.  

 

III. A 2008-as egészségügyi dolgozók körében végzett felmérés alkalmával 199 fő 

válaszolt a kérdéseinkre (válaszadási arány 30.42%). Az átlagéletkor 42.33 év 

(SD=12.50). 83.40%-uk nő. 67.2%uk diplomás, 9.6%-uk felsőfokú 

szakképesítéssel, 20.7%-uk érettségivel, 2.5%-uk szakmunkás bizonyítvánnyal 

rendelkezik. 33.3%-uk pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban, 24.0%-uk 

onkológiai-hospice ellátásban, 42.7%-uk az egészségügy egyéb területein 

dolgozik. 30.7-uk orvos, 31.7%-uk ápoló, 8.5%-uk pszichológus, 6.5%-uk 

asszisztens. Az adatfelvétel 2007 decemberében kezdődött és 2008 októberében 

fejeződött be. Az egészségügyi dolgozókat különböző módon kerestük meg és 

kértük válaszadásra: saját ismeretségi körünkben, szakképzéseken, valamint 

konferenciák alkalmával próbáltuk minél több egészségügyi dolgozóhoz eljuttatni 

a kérdőívcsomagot. A dél-alföldi, az észak-kelet magyarországi és a fővárosi 

kórházi, klinikai és szakrendelői kapcsolatfelvétel mellett a Szegedi 

Pszichoterápiás Konferencia, valamint a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület éves 

kongresszusának résztvevőit próbáltuk bevonni a vizsgálatba. A konferenciák 

alkalmával a kérdőív a konferenciacsomagba került és egy dobozba vártuk a 

kitöltött kérdőíveket, ezzel biztosítva az anonimitást. Ennél a kutatásnál a 

szociodemográfiai kérdéseken túl, munkával, egészséggel kapcsolatos kérdéseket, 

valamint a Maslach Burnout Inventory HSS-t, a rövidített Konfliktusmegoldó 

Kérdőívet, a Caldwell-féle Társas Támogatás Skálát és a Frankfurti Érzelmi 

Munka Skála magyar változatát használtuk. 
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EREDMÉNYEK 

I. Az első vizsgálatunk eredménye a kiégés érzelmi kimerülés komponensére irányította 

figyelmünket, ez volt az a dimenzió, melynek mentén a legsúlyosabb képet 

jelezték a válaszadóink. A változók közötti kapcsolatvizsgálatokból kiderült, hogy 

érzelmileg minél kimerültebb valaki, annál inkább választja az érzelemközpontú 

megküzdési stratégiák nem adaptív formáit (rSpearman = 0.421 p≤0.01), és annál 

kevésbé a problémaközpontú megküzdési módokat (rSpearman = -0.327 p≤0.01). Ez 

az összefüggés a kiégés deperszonalizáció dimenziója kapcsán is fellelhető, ami 

arra enged következtetni, hogy azok, akik saját bevallásuk szerint tárgyként 

kezelik betegeiket, gyakrabban használják az érzelemfókuszú megküzdést 

(rSpearman= 0.519 p≤0.01), mint a problémafókuszút (rSpearman = -0.296 p≤0.05). A 

társas kapcsolati hálón belül egyedül a munkatársaktól kapott támogatásnak volt 

jelentős szerepe: az érzelmi kimerültséggel (rSpearman= -0.298 p≤0.05) és a 

személytelen bánásmóddal (rSpearman = -0.300
 
p≤0.05) közepesen erős fordított, míg 

a személyes hatékonyságérzettel (rSpearman= 0.323 p≤0.05) közepesen erős 

egyirányú kapcsolatot mutatott. Az ápoló és orvos-pszichológus csoportok 

összehasonlításakor a következő jelentős különbségeket találtuk: az ápolók 

körében szignifikánsan magasabb a deperszonalizáció (Z= -2.385 p≤0.05), 

alacsonyabb a problémaközpontú megküzdés (Z= -3.282 p≤0.01), tendenciáját 

tekintve magasabb az érzelemközpontú megküzdés (Z= -1.922 p≤0.10). A társas 

támogatás jótékony hatását az ápolók lehetséges erőforrásként kevésbé élvezhetik 

(szülő Z= -2.538 p≤0.05, iskolatárs Z= -2.082 p≤0.05, barát Z= -2.484 p≤0.05, 

munkatárs Z= -2.140 p≤0.05, rokon Z= -2.270 p≤0.05, segítő Z= -4.793 p≤0.001, 

egyház Z= -2.969 p≤0.01). 

II. Második vizsgálatunkban a Frankfurti Érzelmi munka Skála magyar változatát 

dolgoztuk ki és pszichometriai mutatóit vizsgáltuk meg. A faktorszerkezet 

vizsgálatára faktoranalízist végeztünk első lépésként, aminek eredményeként a 

tételek 18 faktorba tömörültek, a variancia 68.2%-át magyarázva. Második 

lépésben szerettük volna igazolni azt az eredeti 11 faktort, amit a kérdőív készítői 

megalkottak. A magyar mintán más formában állt elő a 11 faktoros szerkezet, 

összevetve a német eredményekkel, mely a varianciának már csupán 54.8%-t 

magyarázza. Az eredeti német skálák közül az alábbiakat sikerült igazolnunk a 

minta egészén: Pozitív Érzelmek Kifejezése, Negatív Érzelmek Kifejezése, 



8 

 

Semleges Érzelmek Kifejezése, Érzelmi Disszonancia és a Klienskapcsolat 

Időtartama skálák. Néhány skálát csak az egyes foglalkozási csoportokban tudtunk 

elkülöníteni: a pedagógusok csoportjában a Különböző Érzelmek Kifejezése skálát, 

az autóbuszvezetőknél az Érzelmekkel Kapcsolatos Normák skálát. A hazai 

vizsgálatok során nem sikerült elkülönítenünk egymástól az Érzékenységgel 

kapcsolatos követelmények és az Empátia skálákat sem a minta egészén, sem pedig 

a két foglalkozásnál, mert az ezekhez tartozó tételek nálunk egy faktorba kerültek 

és megbízhatósági mutatójuk csak így fogadható el. Érdekes eredmény volt az is, 

hogy mindhárom esetben – a minta egészén és a foglalkozások esetében is – az 

empátia kifejezése a Pozitív Érzelmek Kifejezése faktorba került, ezzel azt 

sugallva, hogy az empátia kifejezést a magyar autóbuszvezetők és pedagógusok 

pozitív jelentéssel ruházzák fel. Minden skála esetében magasabb megbízhatósági 

mutatókat kaptunk, amennyiben a magyar faktorszerkezettel dolgoztunk. 

III. Harmadik vizsgálatunkban nem sikerült igazolnunk azt a hipotézist, hogy az 

egészségügy különböző területein dolgozók csoportjaiban eltérő a kiégés mértéke. 

A személytelen bánásmód esetében tendenciaszerű különbség (Z= -1.695 p=0.09) 

mutatkozott a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók és a 

kontrollcsoport között az általunk megfogalmazott hipotézisnek (H2) megfelelően. 

A legtöbb különbséget az érzelmi munkában találtuk a különböző egészségügyi 

területen dolgozók körében. A pszichiátriai, az onkológiai és hospice ellátásban és 

az egyéb területeken dolgozók között csak az érzelemszabályozási 

követelményekben (negatív érzelmek kifejezése F=3.164 p≤0.05, szenzitivitás-

empátia F=8.404 p≤0.001, neutrális érzelmek kifejezése F=4.398 p≤0.05) 

mutatkozott különbség. Az érzelmi disszonanciával kapcsolatos hipotézisünket 

p=0.054 szignifikancia szinten (Z= -1.886) sikerült igazolnunk. Az ápolók - 

összehasonlítva az orvos és pszichológus kollégáikkal - magasabb érzelmi 

disszonanciáról (Z= -2.543 p≤0.05), alacsonyabb interakciós kontrollról (Z= -

2.020 p≤0.05), alacsonyabb érzelmi kontrollról (Z= -3.194 p≤0.001) számoltak be, 

igazolva az erre vonatkozó hipotézisünket (H4). Az ápoló-asszisztens csoport 

másképpen gondolkodik az érzelemszabályozással kapcsolatos követelményekről: 

úgy érezik, hogy a betegekkel való kapcsolattartás során orvos kollégáikhoz képest 

ritkábban szükséges neutrális érzelmeket kifejezniük (Z= -2.122 p≤0.05), és 

ritkábban kell megértést mutatniuk és ráhangolódniuk a betegekre (Z= -2.452 
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p≤0.05). Az ápoló-asszisztens és az orvos-pszichológus csoportokat 

összehasonlítva sem a megküzdésben, sem az észlelt kollegiális támogatásban nem 

találtunk jelentős különbséget.  

A többváltozós lineáris regresszióelmezés eredményeként sikerült feltárni, hogy a 

kiégés egyes komponenseire mely változók gyakorolnak hatást. Az elemzésekből 

körvonalazódott, hogy egyrészt a kiégés egyes dimenzióihoz más-más változók 

kapcsolódnak és az is, hogy eltérő ezek hatása. A kiégés stresszkomponensének, 

az érzelmi kimerülésnek pontszámát az életkor (β= -0.453 p≤0.001), a pályán 

eltöltött idő (β= -4.114 p≤0.001) az egészségügyi területe jellege (onkológia β= -

0.211 p≤0.01, pszichiátria β= -0.140 p≤0.05), a kliensek száma (β=2.082 p≤0.05) 

és az, hogy a személynek van-e valamilyen betegsége (β= -0.184 p≤0.05) 

befolyásolja. A személytelen bánásmód dimenzióhoz az életkor (β= -0.181 

p≤0.05), a pályán eltöltött idő (β -2.735 p≤0.01), a kliensek száma (β=2.154 

p≤0.05) és a betegség (β=0.216 p≤0.05), a személyes hatékonysághoz pedig az 

iskolai végzettség (β=0.232 p≤0.05) és a pszichoterápiás órák száma (β=-2.136 

p≤0.05) kapcsolódik szignifikánsan.  

Az érzelmi munka és a kiégés között szoros kapcsolatot találtunk, a teljes mintát, 

valamint az alcsoportokat vizsgálva. Az általunk vizsgált változók közül az 

érzelmi munka kiégés pontszámot magyarázó ereje messze a legnagyobb. Az 

onkológiai dolgozók körében a kiégés pontszámok szempontjából az érzelmi 

munka igen nagy magyarázó értékkel bír, ez volt az egyetlen olyan terület, ahol a 

kiégés mindhárom alskáláján kapott pontszámot nagymértékben (45-50%-ban) 

megmagyarázzák az érzelmi munka kérdőíven elért pontszámok. Hasonlóan az 

orvos-pszichológus csoportban, ahol viszont csak az érzelmi kimerülés 

szempontjából volt 40% a magyarázott variancia. A pszichiátriai-pszichoterápiás 

dolgozók esetében a személytelen bánásmód skálán elért pontszámot befolyásolta 

jelentősen az érzelmi munka (R
2
=0.44).  

A megküzdés a kiégés minden komponense esetében befolyásoló tényezőnek 

bizonyult, az érzelemközpontú megküzdés nem adaptív formái a kiégés érzelmi 

kimerülés (β=4.251 p≤0.001) és személytelen bánásmód (β=3.351 p≤0.001) 

komponenseire, míg a problémaközpontú megküzdés a személyes hatékonyság 

(β=5.318 p≤0.001) dimenzióra gyakorolt hatást. Az észlelt társas támogatás 

összességében nem bizonyult kiégést befolyásoló tényezőnek, ezért az elemzést 
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tételenként folytattuk. Ekkor kirajzolódott az észlelt munkatársi támogatás 

korábban már igazolt központi szerepe: a kollégától kapott támogatás a kiégés 

mindhárom komponensére hatást gyakorol (érzelmi kimerülés β= -1.996 p≤0.05; 

deperszonalizáció β= -2.061 p≤0.05; személyes hatékonyság β=2.232 p≤0.05), 

iránya alapján mondhatjuk, hogy védő funkciót tölt be.  

 

SAJÁT EREDMÉNYEK 

1. Az érzelmi disszonancia a kiégés dimenziói közül leginkább az érzelmi kimerülésre 

gyakorol hatást (β=0.352 p≤0.001), a személytelen bánásmódot a negatív érzelmek 

kifejezésének szabályozásával kapcsolatos követelmények befolyásolják (β=0.329 

p≤0.001), míg a személyes hatékonyságérzetet a pozitív érzelmek kifejezésével 

kapcsolatos követelmények (β=0.305 p≤0.01). 

2. A megküzdés és kiégés összefüggésével kapcsolatban kiderült, hogy a 

problémacentrikus stratégiák használata sem feltétlenül protektív az érzelmi 

kimerülés esetében. 

3. A megküzdés egyik formájaként megjelenő társas támogatással kapcsolatban fontos 

új eredményként jelenik meg, hogy az észlelt kollegiális, munkatársi támogatás 

védőfaktorként definiálható a kiégés alakulása szempontjából. 

 

A KUTATÁS KORLÁTAI 

Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy mindhárom vizsgálat esetében keresztmetszeti 

jellegénél fogva nem lehet ok-okozati összefüggésekről gondolkodni az eredmények 

tükrében. Egyik esetben sem valószínűségi mintával dolgoztunk, ezért az alapsokaságra – a 

magyar egészségügyi dolgozókra – megállapításaink nem érvényesek, inkább jelzésszerűek, 

kijelölik a további kutatások irányát. Korlátként megemlíthetjük még az alacsony 

mintaelemszámot, mely különösen a csoportok közötti összehasonlítás eredményeit 

gyengítheti. Ugyanakkor ritkán vállalkozik kutatás arra, hogy több foglalkozási csoportot 

hasonlítson össze, különösen az érzelmi munka kiégéssel való kapcsolatának vizsgálatakor. 

Munkánk erőssége, hogy validált kérdőívekkel dolgoztunk, melyek nemzetközi viszonylatban 

elfogadott mérőeszközök. Hazánkban elsőként vizsgáltuk validált kérdőívvel az érzelmi 

munka kérdését, és ezt a kérdőívet kutatócsoportunk adaptálta hazai viszonyokra.  
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Munkánk az első részletes felmérés Magyarországon, amely azt vizsgálja, hogy az 

egészségügyi dolgozók kiégésében milyen szerepet játszik az érzelmi munka, különös 

tekintettel az érzelmi disszonanciára. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Kutatási kérdésünkre – mely szerint érdemes-e a prevenciós és az intervenciós munka során 

figyelembe venni az egészségügyi terület sajátosságait – a válaszunk egyértelműen igen. 

Annak ellenére, hogy a vizsgált csoportok kiégettségi mutatóiban nem volt szignifikáns 

különbség, a kiégés kialakulásában szerepet játszó tényezők és azok hatása eltérő az 

egészségügyi területek, illetve a foglalkozás alapján képzett csoportokban. 

Eredményeink rávilágítottak arra, hogy: 

1. A fiatal egészségügyi dolgozókra nagyobb figyelmet kell fordítani, hiszen ők 

veszélyeztetettebbek a kiégés szempontjából. Már a felsőoktatásban el lehet kezdeni a 

kiégés prevenciót a szakmai személyiség fejlesztésével, a szakmai szerep pontosabb 

körvonalazásával, az egészségügyi szakmához kapcsolódó munkakövetelmények, 

különösen az érzelmi követelmények megvilágításával.  

2. Fontos a továbbképzés, és az életen át tartó tanulás, a felnőttképzés, az önképzés 

facilitálása, hiszen a magasabb iskolai végzettség magasabb személyes 

hatékonysággal, így alacsonyabb kiégettséggel társul.  

3. A munkával kapcsolatos tényezők közül kiemelkedő a kliensek, betegek száma, a 

pszichoterápiás órák száma és az egészségügyi terület jellege. A kliensek száma 

pozitív irányú összefüggést mutat a kiégéssel, vagyis a mennyiségi ellátás kedvez a 

testi-lelki-szociális egészségünket érintő tünetcsoport kialakulásának. Az érzelmi 

kimerülés és a személytelen bánásmód szempontjából az számít, hogy egyetlen 

betegre átlagosan mennyi időt fordítunk, ez feltehetően a minőségi betegellátással, a 

munka intrinzik aspektusaival és a munka értelmével hozható kapcsolatba. Mind az 

onkológiai, mind a pszichiátriai-pszichoterápiás területeken való működés 

prediktortényezőnek bizonyult az érzelmi kimerülés szempontjából.  

4. Hazánkban elsőként vizsgáltuk validált mérőeszközzel az érzelmi munka kiégésre 

gyakorolt hatását. Az érzelmi munka beemelése a kiégés kutatásába hasznosnak 

bizonyult: kiemeli a páciens-segítő interakciót, azon belül is az érzelmek 

kommunikálását, valamint annak hitelességét helyezi előtérbe. Kiderült, hogy az 
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érzelmi munka nem egyformán hat a kiégés egyes dimenzióira, kiégést magyarázó 

ereje eltérő az egyes foglalkozási csoportokban és szakterületenként. Általános 

eredményként megfogalmazható, hogy az érzelemszabályozás zavaraként definiált 

érzelmi disszonancia kulcsszerepet tölt be a kiégés folyamatában. Úgy tűnik, hogy a 

kiégés stresszkomponense (az érzelmi kimerülés) az érzelmi munka 

stresszkomponensével (érzelmi disszonancia) jár együtt szorosan, míg a kiégés másik 

két aspektusa inkább az érzelemszabályozás munkakövetelményével mutat szoros 

összefüggést. Az érzelmi disszonancia szerepe, prediktív értéke azonban eltérő a 

különböző egészségügyi területeken, illetve a különböző foglalkozásokban. Ezzel 

ráirányítja figyelmünket a területspecifikus és szakmaspecifikus pontokra, melyeket a 

prevenciós és intervenciós céllal kidolgozni kívánt programoknál érdemes figyelembe 

venni. Az ápolók esetében a stresszorra, az érzelmi disszonanciára, míg az orvosok, 

pszichológusok esetében a munkakövetelményekre, különösen a negatív és a neutrális 

érzelmek kezelésének és kimutatásának követelményére kell helyezni a hangsúlyt. 

Kutatásunk a pozitív érzelmek kifejezésével kapcsolatos munkahelyi elvárás pozitív 

hozadékát – a személyes hatékonyságérzet növelésén keresztül – erősítette meg, 

ugyanakkor rávilágított a negatív érzések kifejezésére vonatkozó követelmény 

jelentőségére a páciensekkel történő személytelen bánásmód szempontjából. 

5. A megküzdés készségének fejlesztése fontos a krónikus stressz kezelésében: a 

problémacentrikus megküzdés hozzájárul a személyes hatékonysághoz, ugyanakkor a 

nem adaptív érzelemközpontú megküzdés hozzájárul az érzelmi kimerülés és a 

személytelen bánásmód emelkedett pontértékeihez. Vagyis rámutat arra, hogy a 

problémák átgondolása, az aktív cselekvés nem feltétlenül jelent védelmet az érzelmi 

kimerülés és a személytelen bánásmód szempontjából, sőt egyesek szerint további 

stresszt okoz, ha a problémamegoldási próbálkozásnak nincs észrevehető eredménye. 

Ebből következik, hogy az egészségügyi dolgozók megküzdési készségeinek 

fejlesztésekor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a saját érzelmek, különösen a 

negatív érzelmek keltette feszültségeken érdemes dolgozni - adaptív érzelemközpontú 

stratégiákkal. A megküzdés hatékonyságát növelő tréningeket az adott célcsoporthoz 

javasolt igazítani ismét a foglalkozás és a szakterületen tapasztalt különbségek miatt.  

6. A megbirkózás szempontjából fontos tényező az észlelt társas támogatás. Vizsgálatunk 

alapján a családon kívüli kapcsolatok meghatározó szerepét igazoltuk. A különböző 

szakterületen dolgozók csoportjait összehasonlítva a munkatárstól kapott társas 
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támogatás tekintetében adódtak különbségek. Úgy tűnik, hogy azokon a területeken 

magasabb a szubjektíve észlelt munkatársi társas támogatás, ahol hosszú távú és / vagy 

intenzív kapcsolat épül ki a beteg és a kezelője között. Talán itt nagyobb a szupervízió 

kultúrája is. Ezért ezeken a területeken mindenképpen érdemes facilitálni a támogató 

kollegiális kapcsolatok kialakulását, hiszen jelen kutatás egyértelműen igazolta az 

észlelt kollegiális támogatás védő szerepét. Az egészségügyben dolgozó teamekben, a 

munkacsoportokon belüli és a munkacsoportok közötti kapcsolatot, együttműködést 

fontos elősegíteni, különösen olyan időkben, amikor a strukturális átalakítás, valamint 

a finanszírozási nehézségek állandó és fokozott stresszforrást jelentenek a rendszerben 

működőknek. 
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