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STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM A POCZUCIE KOHERENCJI  

U PRACOWNIKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO CZĘŚĆ 1 

 

We współczesnych badaniach nad zagadnieniem zdrowia rezygnuje się z modelu biomedycznego skłaniając raczej ku mo-

delowi holistyczno-czynnościowemu, w którym zdrowie rozpatrywane jest, jako dynamiczny proces dążenia do osiągnięcia 

stanu równowagi miedzy jednostką, a jej środowiskiem fizycznym i psychospołecznym. Ważnym jest nie tylko to jak poszcze-

gólne czynniki stresogenne oraz zasoby badanego podmiotu wpływają na jego zdrowie, ale również jednoznaczne określenie 

optymalnych sposobów wykorzystania określonych zasobów w warunkach stresowych. Istnieją zawody, wykonywanie których 

wiąże się z ponadprzeciętnym poziomem zarówno kosztów zdrowotnych, jak i psychologicznych. Ponad wszelką wątpliwość do 

tej grupy zaliczyć można pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Ustalenie zależności, jakie występują między po-

czuciem koherencji a stylami radzenia sobie ze stresem u pracowników zespołów stanowić będzie więc przedmiot tego projek-

tu. Za bazę teoretyczną posłużą dwie koncepcje: transakcyjna teoria stresu R. Lazarusa, oraz salutogenetyczna teoria A. Anto-

novsky’ego. 

 

WSTĘP 

Podstawą prawidłowego funkcjonowania człowieka w otaczają-
cym go świecie jest utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Warunki 
życia, pracy oraz rozwój szeroko rozumianej cywilizacji rodzi coraz 
to nowsze możliwości, ale także powoduje konsekwencje negatyw-
ne, dotyczące przede wszystkim sfery psychospołecznej. Codzien-
nie jesteśmy narażeni na stres. Raz dajemy sobie z nim radę lepiej 
raz gorzej. Niekiedy powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa, 
kontroli nad naszym życiem. Poczucie bezsilności i bezsensowności 
pozbawia nas optymizmu. Słowo to budzi wiele emocji, dla tego kto 
je wypowiada ma niepowtarzalne znaczenie. Kojarzy nam się z 
przykrymi wydarzeniami, o których chcielibyśmy zapomnieć. Jednak 
nie da się go uniknąć. Stres w wielu dziedzinach naszego życia 
odgrywa istotną rolę. Jest naturalny i niekiedy potrzebny, a nie tylko 
szkodliwy. Wielowymiarowość stresu wraz z jego źródłami oddziału-
ją niekorzystnie na życie psychofizyczne człowieka obniżając 
sprawność działania. Dominującą aktywnością w życiu każdego z 
nas jest aktywność zawodowa. Specyfika pracy, dynamika otocze-
nia, relacje interpersonalne uwarunkowane czynnikami osobowo-
ściowymi i sytuacyjnymi niejednokrotnie są źródłem stresu. Co raz 
częściej aktywność zawodowa jest źródłem stresu, a w konsekwen-
cji przyczyną dolegliwości fizycznych i psychicznych. 

Jest wiele zawodów społecznych nieodłącznie związanych z 
ciągłym narażaniem na stres. Za taki uważana jest między innymi 
praca w służbach ratowniczych w Zespołach Ratownictwa Medycz-
nego Pogotowia Ratunkowego jako jednej z jednostek organizacyj-
nych w systemie opieki zdrowotnej. Jej głównym zadaniem jest 
świadczenie usług medycznych przez niesienie pomocy w ramach 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pracownicy Zespołów 
Ratownictwa Medycznego to lekarze systemu, pielęgniarki systemu 
i ratownicy medyczni. Ich praca nieuchronnie związana jest z nara-
żaniem się na silne czynniki stresujące. Stresory te często pojawiają 
się podczas zdarzeń traumatycznych związanych z pomaganiem i 
ratowaniem ludzi – makabryczne widoki, rozległe okaleczenia, 
śmierć, cierpiące dzieci. 

Wybór zawodu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu 
człowieka. Może być czystą kalkulacją lub spełnieniem marzeń bo 
robi się to co było pragnieniem. Praca w tym zawodzie wymaga 
odpowiednich kwalifikacji i praktyki. To także powołanie - „służba” 
dla drugiego człowieka, więc trzeba się wykazać empatią. Jest to 
warunek konieczny aby móc stać się profesjonalistą. Zawód ratow-
nika medycznego jest młodą profesją, w Polsce pojawiła się w 
latach 90 XX wieku, stąd nie zawsze cieszy się prestiżem i szacun-
kiem na jaki zasługuje. Akcja ratownicza to praca zespołowa gdzie 
wymagane jest zdyscyplinowanie i umiejętność współpracy. Ratow-
nika musi cechować samodzielność, zdyscyplinowanie podejmowa-
nie szybkich decyzji, opanowanie emocji. Na członkach zespołu 
ciąży odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo inny ludzi. Może 
to kumulować urazy, napięcia, które wpływają destrukcyjnie na 
życie zawodowe i osobiste ratownika. Niekiedy narażenie na silne 
czynniki stresowe przekraczają ich zdolności adaptacyjne. Aby 
ratownik mógł sprawnie pracować powinien być odpowiednio prze-
szkolony w zakresie reakcji na stres, poznać własne emocje, korzy-
stać ze wsparcia społecznego, poznać metody relaksacji. 

1. DEFINIOWANIE STRESU W KONCEPCJACH 
NAUKOWYCH 

Stres w ujęciu psychologicznym oznacza „stan obciążenia sys-
temu regulacji psychologicznej, powstający w sytuacji zagrożenia, 
utrudnienia lub niemożliwości realizacji ważnych dla jednostki ce-
lów, zadań, wartości” [11, s. 77]. Dziś problematyka stresu łączy 
wiele dyscyplin: medycynę, psychologię, socjologię. Historyczne 
badania stresu dotyczyły prac z zakresu biologii (fizjologii i endokry-
nologii) i badań psychospołecznych. Nie ulega wątpliwości, że 
podwalin do rozwoju tego zjawiska zawdzięczać należy francuskie-
mu eksperymentatorowi z połowy XIX wieku, fizjologowi o nazwisku 
Walter Bradford Cannon (1871 – 1945). To on wprowadził koncep-
cję równowagi świata wewnętrznego (niezależnie od środowiska 
zewnętrznego), tzw. homeostazy, która jest odpowiedzią na wszyst-
kie zmiany zewnętrzne [8, s. 70]. Wszelkie perturbacje spotykają się 
z reakcją organizmu ukierunkowaną na utrzymanie integralności 
warunków życia w środowisku wewnętrznym. Zjawisko stresu okre-
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ślił jako „stan pogotowia”, który był reakcją na zagrożenie. Funkcją 
tego stanu było stworzenie takich warunków, aby organizm mógł 
przetrwać i miał właściwości przystosowawcze [13, s. 87]. Fizjolog 
ten odkrył, że następstwem rozpoznania zagrożenia było wzmoże-
nie aktywności wydzielania adrenaliny (przede wszystkim epinefry-
ny) równocześnie pobudzając układ sympatyczny (pobudzający). 
Na skutek takich działań następowała odpowiedź organizmu w 
postaci przyspieszonej akcji serca, przyspieszenia oddechu i wzro-
stu napięcia mięśni szkieletowych z równoczesnym zmniejszeniem 
dopływu krwi do narządów trzewnych i skóry. W tym stanie orga-
nizm mógł łatwiej zwalczać niebezpieczeństwo lub rzucić się do 
ucieczki. Cannon wysunął wniosek, że funkcją stresu było stworze-
nie warunków do przetrwania organizmu. Wnioski te rzuciły nowe 
światło na zagadnienia dotyczące stresu na poziomie fizjologicznym 
i sposobem radzenia sobie z nim [6, s.87]. Zdumiewające jest, że te 
proste dziś poglądy, były rewolucyjne w historii medycznych idei. 

W naukach medycznych pionierem badań nad zjawiskiem stre-
su był kanadyjski fizjolog Hans Selye. To on określił niespecyficzną 
reakcję organizmu na działanie bodźców szkodliwych tzw. streso-
rów, w formie „ogólnego zespołu przystosowawczego” [27, s.11] 
nazwanych Ogólnym Zespołem Adaptacyjnym (General Adaptation 
Syndrom, GAS. Tę reakcję nazwał reakcją stresową, wywołującą 
nieswoiste zmiany biologiczne i endokrynologiczne. 

W zespole GAS wyróżnił trzy stadia: 
– stadium reakcji alarmowej (alarm reaction) – mobilizacja sił 

obronnych  
– stadium odporności (the stage of resistance) – pełne przysto-

sowanie do stresora 
– stadium wyczerpania (the stage of exhaustion) – wyczerpanie 

energii przystosowania do stresora. 
Nieco później Salye rozszerzył pojęcie swojej teorii i wprowa-

dził pojęcie dystresu – stresu o znaczeniu negatywnym, oraz poję-
cie eustresu -  stresu o znaczeniu pozytywnym dla jednostki. Nie-
prawidłowy przebieg zespołu przystosowania wywołuje wiele cho-
rób. Szkody czynione przez stres mają właściwości kumulatywne w 
określonej perspektywie czasowej, a jego działania uwikłane są w 
różne patologie. Powyższa nieprawidłowość ma miejsce kiedy 
organizm wyczerpał wszystkie możliwości poradzenia sobie z pro-
blemem.  

Koncepcji stresu biologicznego wysuniętej przez Salye’a za-
rzucano niedostateczne uwzględnienie czynników psychologicz-
nych. Dla przebiegu tego rodzaju stresu ważna jest psychologiczna 
ocena jego przyczyn. 

Stresem psychologicznym interesowano się już podczas II woj-
ny światowej obserwując przypadki niepowodzeń podczas działań 
bojowych żołnierzy amerykańskich jakich doświadczali, spowodo-
wanej naturą psychiczną i fizjologiczną. Były to zaburzenia bliskie 
oraz odległe w czasie. R. Gringer i J. Spigel w swojej pracy badaw-
czej „Men under stress” z 1945 roku zwrócili uwagę, że pewne 
aspekty walki były przyczyną do pojawienia się zaburzeń w funk-
cjach psychicznych i fizjologicznych, ale nie powodujące uszkodzeń 
fizycznych u żołnierzy [30, s .77].. Definiując pojęcie stresu autorzy 
doszli do wniosku, że takie czynniki jak: zagrożenie życia i zdrowia, 
brak snu i wyżywienia, izolacja od rodziny, zależność od przełożo-
nych miały wpływ na żołnierz wykonującego zadania bojowe [31, 
p.98]. 

Okres lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych to drugi nurt badań 
nad stresem. Określano wówczas wpływ warunków stresowych na 
poziom wykonywania różnych zadań. Badania te realizowano w 
podejściu linearnym, bodziec – reakcja, chcąc wyjaśnić wpływ 
stresu na funkcjonowanie organizmu człowieka w warunkach nor-
malnych. Pominięte jednak zostały różnice indywidualne (osobni-
cze) badanego. Tym samym sformułowanie stresu psychologiczne-

go było nadal trudne do zdefiniowania. Nie wzięto pod uwagę tego, 
że indywidualne różnice pomiędzy ludźmi powodują, że to samo 
wydarzenie dla jednej może być stresujące, a dla drugiej nie. 

Polska literatura psychologiczna, zanim upowszechniona zo-
stała definicja stresu, ujmowała to zjawisko jako „sytuację trudną” [3, 
s. 45]. Jednym z pierwszych polskich badaczy, który zmierzył się z 
tym problemem był Tadeusz Tomaszewski. Charakteryzował on 
sytuację trudną, jako tą, w której została naruszona równowaga 
pomiędzy podstawowymi elementami: zadań, czynność, warunków 
oraz cech przedmiotu. Elementy te lokowane są zarówno w czło-
wieku, jaki i otoczeniu. Zwrócił jednak uwagę na znaczenie cech 
indywidualnych każdego człowieka, tzn. dla jednego dana sytuacja 
może być normalna, natomiast inny spostrzega ją jako sytuację 
trudną i wówczas dochodzi do naruszenia równowagi pomiędzy tymi 
elementami [26, s.67]. 

Autorem pierwszej koncepcji stresu był Janusz Reykowski. W 
swojej publikacji „Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu 
psychologicznego” nawiązywał do podstawowych cech tez teorii 
Tadeusza Tomaszewskiego. Punktem wyjścia jest ogólna koncep-
cja człowieka jako osoby zaangażowanej w ukierunkowaną celową 
aktywność, zwracając uwagę na rolę spostrzegania przez niego 
czynników stresowych, mających ogromny wpływa na faktyczne 
jego zachowanie. 

Po trzydziestoletniej przerwie w konceptualizacji stresu, polski 
psycholog Jan Strelau, podjął się uszczegółowienia tej definicji. Wg 
niego, stres jest „stanem, który charakteryzowany jest przez silne 
emocje negatywne, takie jak strach, lęk, złość, wrogość, a także 
inne stany emocjonalne wywołujące dystres oraz sprzężone z nimi 
zmiany fizjologiczne i biochemiczne, ewidentnie przekraczające 
bazalny poziom aktywacji” [15, s .78].. Takie ujęcie definicji stresu 
jest podejściem relacyjnym, określając je jako wynik interakcji po-
między wymaganiami i możliwościami rzeczywistymi oraz spostrze-
ganymi. 

Rola oceny poznawczej, w definiowaniu zjawiska stresu, stwa-
rzała problem badaczom tematu. Strelau, w tej kwestii, zajął konse-
kwentne i jasne stanowisko. Rozróżnił obiektywne i subiektywne 
wymagania i możliwości, które były następstwem udziału oceny 
poznawczej dotyczącej zjawiska stresu. Czynniki uniwersalne uwa-
żane za stresory oddziałują niezależnie od indywidualnej percepcji, 
oraz wymagania, będące wynikiem indywidualnie zróżnicowanej 
oceny są źródłem stresu [2, s.75]. 

Wg Reykowskiego pierwsze definicje stresu psychologicznego 
uwzględniały dwuczłonowość zjawiska, czyli składowe czynników 
zewnętrznych i procesów wewnętrznych. Różnica pomiędzy bada-
czami polegała na tym, które z tych czynników przyjmowali za stres. 
Dzisiejszy pogląd na ten problem wyraża się tym, że należy wziąć 
pod uwagę obydwa człony, a także jakie jest spostrzeganie sytuacji 
przez podmiot [29, p.98]. Współczesna psychologia ujmuje spojrze-
nie na stres wskazując na lokalizację, nie w otoczeniu czy w jedno-
stce, lecz w relacjach między nimi (transakcjach i interakcjach). 
Określa w ten sposób zakłócenia równowagi relacji lub zapowiada 
te zakłócenia pomiędzy zasobami lub możliwościami po jednej 
stronie, a oczekiwaniami po drugiej [10, s.77]. 

Autorytetem w dziedzinie badań nad stresem psychologicznym 
jest Richard Lazarus. Jego pierwsze badania miały formę ekspery-
mentów laboratoryjnych. Wielokrotnie rozwijał, uściślał i częściowo 
zmieniał swoją koncepcję stresu i sposób radzenia sobie z nim. 
Próbował przeformułować „stres” terminem „emocje”, któremu nadał 
szersze i ogólniejsze znaczenie. Jednak ta koncepcja nie zyskała 
większej aprobaty i nie wywarła wpływu nad badaniami w dziedzinie 
stresu. Lazarus swoich rozważaniach zwrócił szczególną uwagę na 
znaczenie wzajemnych oddziaływań; jednostka, a otoczenie. Wpro-
wadził termin „transakcja”, podkreślając, że jednostka w kontekście 
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sytuacyjnym stanowi nierozłączną całość z elementami składowymi. 
Transakcja z otoczeniem ma charakter ciągłego procesu. Polega na 
ocenianiu wszystkich elementów relacji z otoczeniem, ważnych dla 
poczucia dobrostanu jednostki. Taka relacja może być oceniana 
wielorako: jako niemająca znaczenia, sprzyjająco – pozytywna lub 
stresująca [4, s. 27]. 

Richard Lazarus i Suzan Folkman wspólnie zdefiniowali nowe 
pojęcie stresu jako: ”określona relacja (relationship) między osobą, 
a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub 
przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi” [23, s.56]. 
Rozstrzygnięcie kwestii czy dana relacja ma charakter stresowy 
podlega subiektywnej ocenie przez jednostkę. Należy jednak rów-
nież uznać, że nawet czynnik, który może być obiektywnie groźny 
dla człowieka i wpływając na jego losy nie spowoduje stresu, mógł 
być nietrafnie oceniony. Transakcja stresowa została ujęta przez 
Lazarusa w dwóch ocenach: 

Ocena pierwotna: 
– krzywda /strata (harm /loss) – utrata wartościowych obiektów 

takich jak: samoocena, ocena społeczna lub bliska osoba. cha-
rakterystycznymi emocjami są: złość, żal, smutek  

– zagrożenie (threat) – może odnosić się do szkód, które dopiero 
mogą zaistnieć. wyzwolonym emocjom towarzyszy: strach, lęk, 
zmartwienie 

– wyzwanie (challenge) – może dotyczyć możliwych szkód, strat 
lub korzyści. obraz emocjonalny w tym wypadku jest złożony, 
gdyż obok emocji negatywnych wystąpić mogą również emocje 
pozytywne – rozweselenie, zapał, nadzieja. 
Ocena wtórna: 

– występuje wówczas, gdy ocena pierwotna zostanie uznana za 
stresową. W tej sytuacji podjęte zostają działania dotyczące 
usuwania stresu lub łagodzenia jego skutków prowadzące do 
osiągnięcia dostępnych korzyści. Ocena ta dotyczy źródeł stre-
su i własnych zasobów [20, s. 90].  
Obie oceny działają w sposób sprzężony ze sobą. Wszystko 

uzależnione jest od możliwości własnego działania [28, s. 67]. Jeśli 
pierwotna ocena jest nastawiona optymistycznie wówczas zmienia 
się sytuacja stresowa z „zagrożenia” na „wyzwanie”, podczas na-
stawienia pesymistycznego kierunek działania jest odwrotny. Wg 
Lazarusa koncepcja oceny wtórnej jest punktem wyjściowym aktyw-
ności, która ukierunkowana zostanie na zmianę transakcji streso-
wej, określając sposób radzenia sobie w stresie. 

Przedstawione powyższe koncepcje stresu dotyczyły ogólnych 
założeń człowieka oraz jego funkcjonowania. Inną zasadę w swoich 
poszukiwaniach przyjął Stevan Hobfoll. Uznał, że ogólnym celem 
ludzkiej aktywności jest uzyskanie, utrzymywanie oraz ochrona 
cenionych obiektów, które określił jako zasoby. Wg niego wyróżnić 
można cztery rodzaje zasobów: 
– przedmioty takie jak: mieszkanie, samochód 
– dobre warunki tj. stała praca, satysfakcja z małżeństwa 
– osobiste zasoby w postaci umiejętności interpersonalnych, 

poczucie własnej skuteczności 
– zasoby energetyczne takie jak wiedza czy pieniądze [24, s.89]. 

W ten sposób, używając modelu zachowania zasobów, zdefi-
niował własną teorie stresu psychologicznego „jako reakcję wobec 
otoczenia w którym istnieje (a) zagrożenie utratą zasobów netto, (b) 
utrata zasobów netto, (c) brak wzrostu zasobów następujących po 
ich zainwestowaniu” [32, s. 367]. Zdaniem Hobfolla najbardziej 
dotkliwym źródłem stresu jest zagrażające lub zaistniałe zakłócenie 
równowagi w wymianie zasobów, które odbywają się pomiędzy 
jednostką, a otoczeniem [19, s. 71]. Lazarus uważał, że aby zrozu-
mieć i wyjaśnić przebieg procesu psychologicznego strategii radze-
nia sobie, oceniał relację jednostki z otoczeniem za najważniejszą 
kwestię. Hobfoll natomiast, kładł większy nacisk na pojęcie zasobów 

i ich wyczerpywania. Twierdził, że jest to pomocne wówczas, gdy 
przedmiotem zainteresowania są negatywne skutki stresu i radzenia 
sobie na przykładzie choroby somatycznej jako skutek wyczerpania 
zasobów odpornościowych organizmu lub koszty radzenia sobie w 
postaci uszczerbku na zasobach. Narzędziem jakie użył Hobfoll do 
pomiaru gospodarowania zasobami była pięciostopniowa skala typu 
Likerta. Obejmuje ona listę 74 zasobów i może być zastosowana 
jako miara obciążenia czynnikami stresowymi. Osoby, które są 
badane, posługują się pięciopunktową skalą, oceniają ważność 
wymienionych zasobów, a następnie wypełniają czterokrotnie listę 
opisując w niej zyski i straty, jakie doznały w zasobach, które posia-
dały – w ostatnich tygodniach i w minionym roku. Jest to tzw. ocena 
COR (The Conservation of Resources Evaluation, COR – Evalua-
tion), która jest wartościowym  instrumentem pomiarowym, spełnia-
jącym przyjęte kryteria trafności i rzetelności [23, s.56]. 

Warto jeszcze przytoczyć kilka innych przykładów naukowców 
zajmujących się badaniem zjawiska jakim jest stres i sposobami 
jego definiowania. W 1972 roku Charles N. Cofer i Mortimer H. 
Applley uważali, że przebieg procesów, które są wywołane nieko-
rzystnymi czynnikami będącymi niewystarczającymi do zaspokoje-
nia motywów organizmu, ma charakter stadialny [5, s. 67]. Warun-
kiem przejścia przez kolejne stadia jest nieskuteczność radzenia 
sobie z trudnościami na każdym etapie. Najpierw uruchamiane są 
działania odruchowo – nawykowe, w chwili gdy nie przynoszą one 
pozytywnych rezultatów jednostka wchodzi w stan wzburzenia. Na 
tym etapie wprowadzane są działania, które nie są rutynowe, skie-
rowane na rozwiązanie problemu. Jeśli uzyskane efekty nie są 
pozytywne, wówczas następuje kolejne stadium – frustracja. Przej-
ście do kolejnego stadium – stresu, jest warunkiem braku skutecz-
nej reakcji na poprzednim poziomie. Na tym poziomie stosowane są 
formy obronne. Nieskuteczność tych form prowadzi do ostatniego 
poziomu jakim jest wyczerpanie.  

Tak przyjęte  stanowisko stało się przyczyną do sformułowania 
definicji stresu „stan organizmu, w którym organizm spostrzega, że 
jego dobre samopoczucie (czy integralność) jest zagrożone i że 
musi skierować wszystkie swe siły na samoobronę”. Dodamy, że 
badacze ci podjęli się rozróżnienia stresu biologicznego od psycho-
logicznego. Zauważyli, że ten drugi jest bardziej złożony, gdyż 
zaangażowanych jest tu więcej procesów związanych z poznaw-
czym opracowaniem poszczególnych form sytuacji. Z powyższego 
wynika wniosek, że stres biologiczny częściej zostaje wywołany 
pojedynczym szkodliwym czynnikiem.  

Opisywany stadialny model procesu stresu nie znalazł wielu 
zwolenników wśród naukowców. Większości badaczy  skłaniało się 
ku temu, aby stres ujmować jako bezpośrednią reakcję na trudno-
ści. Dla uzupełnienia, pragnę przytoczyć ostatni przykład podjęcia 
próby zdefiniowania stresu, którego podjęli się John W. Hinton i 
Richard F. Burton w 1997 roku. Określili to pojęcie jako stan psy-
chiczny (mental state). Jego treścią jest uświadomienie przez jed-
nostkę o braku możliwości radzenia sobie w sytuacji, oraz o we-
wnętrznym i subiektywnym charakterze problemu. Następstwem 
takiego stanu rzeczy są reakcje emocjonalne i fizjologiczne, osła-
bienie procesów motywacyjnych w postaci zaprzeczania [17, s. 89]. 

Stres jest definiowany na wiele sposobów. W literaturze mo-
żemy spotkać wiele rozbieżnych sposobów ujmowania tego proce-
su. Dla jednych autorów jest reakcją emocjonalną, dla innych sta-
nem psychicznym, a jeszcze inni ujmują go jako relację podmiot – 
otoczenie. Bez względu na to jaki rodzaj czynników go wywołuje 
zawsze jest to ten sam proces. Jednak należy przyjąć za pewnik to, 
że wpływ stresu na zdrowie musi być rozpatrywany z uwzględnie-
niem procesu radzenia sobie. Nie ulega wątpliwości, że stan nasze-
go zdrowia i jego kondycja psychiczna zależą od: charakteru zda-
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rzeń stresowych, ich ważności, czasu trwania zaangażowania, 
mobilizacji sił wykorzystując różnorodne strategie zaradcze.  

1.1. Mechanizmy powstawania stresu 

Różnorodność czynników i mechanizmów wywołujących stres 
jest ogromna. Uzależniona jest ona od koncepcji psychologów 
wyjaśniających genezę stresu. Poszczególne teorie różnią się zna-
czeniem przypisywanym im czynnikom, które przyczyniają się do 
powstania stresu. Przytoczymy oto kilka przykładów. Najbardziej 
istotne i charakterystyczne kryterium wynika z punktu widzenia 
podziału psychologicznego. 

Władysław Łosiak uwzględnił w swojej teorii cztery drogi po-
wstawania procesu stresu, które dotyczą sposobu oddziaływania 
otoczenia na organizm: 
– biologiczna – niektóre wydarzenia są szkodliwe dla podmiotu, 

niejako odruchowo, chociażby ze względu na znaczenie biolo-
giczne, np. skrępowanie ruchów lub widok agresywnego zwie-
rzęcia 

– warunkowa – wyuczenie w procesie doświadczenia indywidual-
nego na drodze skojarzeń z pewnymi czynnikami wywołującymi 
stres 

– frustracyjna – niektóre zdarzenia są zbyt trudne i blokują nasze 
działanie, jest to sytuacja niekorzystna dla podmiotu 

– poznawcza – występuje wówczas, gdy podmiot dokona złożonej 
oceny i zinterpretuje zdarzenia jako te niekorzystne, np. utrata 
bliskiej osoby [17, s. 89]. 
Wspomniany przeze mnie wcześniej Selye opisywał przyczyny 

w kontekście wydarzeń życiowych, zainspirowany badaniami Can-
nona, a szczególnie jego ideą homeostazy. Odpowiedzią na stres 
jest reakcja fizjologiczna organizmu, jeśli się jej nie zahamuje do-
prowadzi do choroby. Przeciwieństwem homeostazy jest allostaza 
czyli proces do osiągnięcia stabilności, zarówno w sferze fizycznej 
jak i psychicznej, przez zmianę (np. wydzielenie kortyzolu jest reak-
cją organizmu, na przywrócenie zakłóconej równowagi w organi-
zmie) [14, s. 54]. 

Innym przykładem podziału czynników wywołujących stres jest 
opracowana przez Holmesa i Rahe’go na podstawie pomysłu Meye-
ra, skala wydarzeń życiowych. Dotyczyła ona różnych zdarzeń w 
życiu człowieka, mniej ważnych, poważnych i traumatycznych. To 
właśnie takie wydarzenia, wg nich, stanowią obciążenia adaptacyj-
ne, są przyczyną rozwoju różnych chorób. Lista ta obejmowała 43 
zdarzenia, mniej lub bardziej poważnych. Zdarzeniom przypisano 
odpowiednie wagi, które były miarą wysiłku adaptacyjnego. Uśred-
nione wagi podzielone zostały przez 10, stanowiąc miarę wysiłku 
adaptacyjnego, wyrażały się w tzw. „jednostkach zmiany życiowej” 
[14, s. 54]. Skala ta zyskała ogromną popularność, badano nią 
czynniki, które przyczyniły się do powstawania chorób somatycz-
nych. Na podstawie tej skali tworzono później podobne skale. 

W literaturze Strelau’a odnajdujemy podział, wg siły i zakresu 
oddziaływań na jednostkę lub wiele osób. Jest to podstawą do 
rozróżnienia: 
– wydarzeń dramatycznych, które przybierają rozmiar katastrof i 

obejmują całe grupy (wojny, klęski żywiołowe). określane są ja-
ko stres ekstremalny lub traumatyczny 

– wyzwania poważne dotyczące pojedynczych jednostek bądź 
kilku osób 

– codziennych drobnych problemów [12, s. 25]. 
W swojej analizie wydarzeń traumatycznych, oprócz siły od-

działywania, wziął również pod uwagę stopień oddziaływania: doty-
kają podstawowych wartości człowieka (np. życia, schronienia), 
wymagania, które zostały postawione są wysokie i nie można im 
sprostać, pojawiają się nagle, pozostawiają ogromny ślad, w taki 
sposób, że gdy pojawiają się ponownie, kojarzą się z danym wyda-

rzeniem. Innym wymiarem rozróżniania stresora, w opinii tego 
samego autora, jest wymiar czasowy: 
– jednorazowe – np. nieprzyjemne spotkanie 
– cykliczne lub periodyczne – powtarzające się z pewna regular-

nością, np. nielubiane odwiedziny rodziny 
– chroniczne, permanentne – np. związek małżeński, który jest 

zarzewiem ciągłych kłótni i napięć 
– sekwencyjne – stresor inicjujący powoduje ciąg wydarzeń. 

przykładem może tu być np. podjęcie pracy przez samotna mat-
kę - trudności w zapewnieniu opieki nad dziećmi -  częste zwol-
nienia w pracy spowodowane chorobą dzieci [18, s. 78]. 
Ta wielowymiarowość stresu i jego źródła niekorzystnie oddzia-

łują na procesy psychologiczne i fizjologiczne człowieka obniżając 
sprawność działania. Nie można jednak pominąć, dominującej 
aktywności w życiu każdego człowieka jaką  jest aktywność zawo-
dowa. 

Specyfika pracy, systemy motywacyjne, działania nastawione 
na zwiększenie efektywności pracy, dynamika otoczenia, również 
relacje interpersonalne , które są uwarunkowane czynnikami oso-
bowościowymi lub sytuacyjnymi wielokrotnie są źródłem stresu. 
Adaptacja do szybko zmieniających się warunków środowiskowych 
w pracy pociąga za sobą konieczność sprostania nowym wyzwa-
niom. Wiąże się to z ogromną presją pracodawców na zwiększenie 
efektywności, konieczności ciągłego uczenia się, podleganie kontro-
li i ocenie itp. Takim zachowaniom towarzyszy często pogorszenie 
się atmosfery w pracy, utrata poczucia bezpieczeństwa, wzrasta 
obciążenie emocjonalne. Uruchamia się wówczas cały niekorzystny 
łańcuch zdarzeń, który może prowadzić do zjawisk patologicznych 
[13, s. 98]. Coraz częściej aktywność zawodowa jest źródłem stresu 
– przyczyną dolegliwości psychicznych i fizycznych. 

Obecnie za najbardziej stresujące zawody uważa się pracę po-
licjanta, górnika, pilota, chirurga, kontrolera ruchu powietrznego. 
Stresory, które mogą oddziaływać na wykonywaną pracę mogą być 
pochodzenia fizycznego, są to nadmierny wysiłek fizyczny, nad-
mierny hałas, temperatura, wibracje, niedostateczna widoczność, 
zanieczyszczenia toksyczne, warunki klimatyczne. Stresory te mają 
znaczenie np. wśród strażaków, ratowników, żołnierzy. Inną grupę 
stanowią stresory związane z rozwojem zawodowym z powodu: 
ograniczonych możliwości przebiegu kariery, ciągłych zmian stano-
wiska pracy, zawyżonych lub zaniżonych wymagań kwalifikacyjnych 
lub zagrożonych utrata pracy. Kolejną grupę stanowią stresory 
spowodowane warunkami pracy: deficyt czasowy lub monotonia, 
praca w trybie zmianowym, wykonywanie wielu czynności jedno-
cześnie. Organizacja pracy może także wyzwalać czynnik stresowy 
w postaci nadmiaru obowiązków i odpowiedzialności, ograniczeń 
inicjatywy i samodzielności, niskich wynagrodzeń lub też za powodu 
zaburzonych relacji personalnych [25, s. 45]. 

Nasuwa się stwierdzenie, iż niski poziom zadowolenia z wyko-
nywanej pracy pozytywnie koreluje ze spadkiem wydolności zawo-
dowej, samopoczucia, a także z ogólną kondycją zdrowotną. Należy 
tu jeszcze dodać o ważnej właściwości stresora jaką jest kontrolo-
walność. Pojęcie to, pozwala zrozumieć w jakim stopniu przebieg i 
następstwa stresora zależą od działania celowego zaangażowanych 
osób. Z jednej strony doświadczamy wydarzeń stresowych niekon-
trolowanych (niezależnych od nas, np. ciężka choroba lub śmierć 
bliskiej osoby), a z drugiej strony pojawiają się wydarzenia kontro-
lowane, którym możemy zapobiec, np. podjąć odpowiednie środki, 
aby nie dopuścić do niepożądanych skutków. Kontrolowalność 
stresora jest istotna dla przebiegu oraz wyników aktywności w 
sytuacji stresowej [22, s. 23]. Aktywność ta ukierunkowana jest na 
odzyskanie równowagi między wymaganiami i możliwościami w celu 
poprawy stanu emocjonalnego. Takie działanie określane jest jako 
„radzenie sobie ze stresem”.  
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2. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 

W ludzkim doświadczeniu stresory są wszechobecne. Więk-
szość ludzi nie poddaje się uczuciu silnego stresu i radzi sobie z 
nim całkiem dobrze. W innych sytuacjach stres prowadzi do wynisz-
czającej choroby. Psychologia w aspekcie zdrowia skupia się na 
procesach radzenia sobie ze stresem. Przybiera ona postać mobili-
zacji organizmu do walki, przystosowania się, opanowywania wy-
magań jakie stawia rzeczywistość co daje szansę na rozwój i zysk 
[8, s. 69].. Taki sposób zachowania chroni nas przed destruktywnym 
działaniem stresu, a jednocześnie wzrasta odporność oraz rozwój 
osobisty. Jest to złożona i dynamiczna aktywność jednostki podej-
mowana w wypadku zagrożenia. Jeżeli jest rozłożona w czasie, 
wówczas działania, które skierowane są na pierwotna sytuację 
zmieniają ją, a zmiany te wpływają na strukturę i przebieg czynności 
zaradczych [10, s.56]. 

Wynika z tego, że związek pomiędzy stresorem a radzeniem 
sobie ma charakter interaktywny. Sposób działania oraz podejmo-
wane decyzje stale się zmieniają., gdyż sama sytuacja oraz jej 
ocena ulega zmianom, dlatego metody radzenia sobie muszą rów-
nież ulec zmianie. 

Radzenie sobie jako proces, pełni zasadnicze funkcje: 
– instrumentalną – zadaniową, która zorientowana na problem, 

polegający na poprawie relacji, opanowaniu stresora, usunięciu 
lub złagodzeniu skutków jego działania 

– emocjonalną – samoregulacja emocji, polegająca na tym by 
obniżyć napięcie emocjonalne [9, s. 476]. 
Efektywność radzenia sobie zależy również od wielu czynni-

ków, jakimi są: rodzaju sytuacji stresowej, cech jednostki, układu 
nerwowego, oraz ram czasowych [19, s. 56]. Aby móc poradzić 
sobie z zagrożeniem ze strony stresora należy przyjąć odpowiednią 
strategię. Wspomniany przez mnie wcześniej Lazarus wyróżnił dwie 
strategie, polegające na podejmowaniu bezpośrednich działań 
nastawiając się na rozwiązanie problemu oraz na regulowaniu 
samych emocji. 

Rozwiązanie problemu - wpływa na obiektywną sytuację w po-
staci aktywnego radzenia sobie poprzez usunięcie lub osłabienie 
stresora ewentualnie szukanie twórczych rozwiązań. Planowaniu 
metod zaradczych, lub przygotowaniu planu działania, skupieniu się 
tylko na stresorze oraz odsunięciu problemu w oczekiwaniu na 
lepsze warunki do działania. Nie małe znaczenie także ma szukanie 
wsparcia społecznego. 

Skoncentrowanie się na emocjach - to strategia polegająca na 
kontrolowaniu skutków stresu. Może przybierać postać dystanso-
wania się umniejszając wartości, adaptacji niekorzystnej sytuacji i 
pogodzenie się z nią, pozytywnym przewartościowaniu problemu i 
powtórnej ocenie, planowym rozwiązaniu, szukania wsparcia du-
chowego, unikanie bądź ucieczka od nadużywania środków odurza-
jących czy jedzenia. To także podjęcie innych działań aby odwrócić 
uwagę od stresora, zaprzeczenie poprzez nieuznanie realności 
danej sytuacji, wyparcie, wymazanie z pamięci problemu z pola 
doświadczeń psychicznych, kompensowanie stresu pozytywnymi 
doświadczeniami, przyjmowanie odpowiedzialności .[30, s. 85].  

Lazarus uważa, iż jednostki skoncentrowane na strategiach 
związanych z rozwiązaniem problemu, główny nacisk kładą na 
rozwiązaniu problemu, przekształcając lub zmieniając sytuację. 
Natomiast osoby skoncentrowane na strategiach emocjonalnych, 
kładą wysiłki zmierzające do przezwyciężania napięcia emocjonal-
nego, które może utrudniać kontakty z innymi ludźmi oraz złamać 
odporność psychiczną. 

Dobry dobór strategii to efektywne zwalczanie stresora, a także 
wpływ na reakcje fizjologiczne przekładające się na nasze zdrowie. 
Tylko wybór kilku metod daje pozytywny wynik gdyż w zetknięciu z 

zaistniałą sytuacją okaże się czy należy skoncentrować się na 
zadaniu czy też na emocjach. Tak elastyczne podejście daje pozy-
tywny efekt, doświadcza się wówczas mniej negatywnych emocji i 
lepiej adaptuje do trudnych sytuacji [21, s. 47]. 

Uzupełnieniem powyższych strategii jest jeszcze jedna, polega-
jąca na ucieczce albo unikaniu, ewentualnie podjęciu innego zada-
nia. Taki sposób radzenia wystrzega się myślenia, doświadczania i 
przeżywania przykrych sytuacji, choćby angażowanie się w czynno-
ści zastępcze lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich. W ten 
sposób ucieka się od lęku, własnej bezradności przy braku akcepta-
cji samego siebie, przy tym obniżona jest poczucie skuteczności 
własnych działań. Człowiek stosujący taką strategię staje w obliczu 
nierozwiązanych problemów, przed którymi ucieka, miotając się w 
negatywnych emocjach [ 17, s. 78]. 

Wart przedstawienia jest jeszcze jeden model strategii radzenia 
sobie ze stresem, którego autorem jest Kazimierz Wrześniewski. 
Zakład on, że rodzaj strategii zależy w równym stopniu również od 
uwarunkowań osobowościowych: optymizmu, poziomu samooceny, 
wielkości osiągnięć i lękliwości, wieku, płci wykształcenia oraz oce-
ny psychofizycznej [10, s.98.  

Podsumowując problematykę radzenia sobie ze stresem odwo-
łamy się opinii znanego psychologa Jana Strelau’a, która stwierdza, 
że „ocena poznawcza wydarzenia jako stresowego jest uważana za 
warunek uznania, że stres w ogóle wystąpił” [8, s. 24]. Ocena ta, 
również decyduje o przebiegu aktywności, która powinna zmierzać 
do radzenia sobie.  Przybiera ona dwie funkcje: w postaci poprawy 
relacji pomiędzy wymaganiami a możliwościami i regulacją emocji. 
Są też relacje wykraczające poza kontrolę jednostki, wówczas stają 
się źródłem stresu przewlekłego przyczyniając się w ten sposób do 
powstawania chorób. 

Nie sposób mówić o zmaganiu się ze stresem bez wspomina-
nia o czynnikach wpływających na to, jak człowiek radzi sobie z nim. 
Terminem, który określa tę czynność są „zasoby” bądź „zasoby 
osobiste”. Niestety literatura przedmiotu nie podaje precyzyjnej 
definicji. Uważa się, że są to czynniki biologiczne, psychologiczne 
oraz społeczne. Zdobywanie, utrzymanie i ochrona zasobów środo-
wiskowych to ogólny cel aktywności ludzkiej, są nimi: przedmioty 
materialne, różnego rodzaju warunki, osobiste zasoby, oraz źródła 
energii (zdrowie, sprawność, siłą, wiedza, instrumentalne – urzą-
dzenia, pieniądze, itp.). Nie można pominąć wsparcia społecznego 
mającego ogromne znaczenie w radzeniu sobie ze stresem. Przyj-
muje ono cztery podstawowe funkcje: emocjonalne, instrumentalne, 
informacyjne, oceniające (akceptacja, zrozumienie, zachęta, itp.) 
Oczywiście zasobów jest jeszcze wiele, bardziej precyzyjnie je 
określających, lecz w mojej ocenie to jedne z najważniejszych, 
często opisywanych przez autorów. 

2.1. Poczucie koherencji w radzeniu sobie ze stresem  

Istotnym aspektem myślenia o zdrowiu w aspekcie holistycz-
nym jest perspektywa salutogeniczna. Polega ona na odejściu od 
patogenetycznej orientacji na rzecz orientacji prozdrowotnej, której 
celem jest utrzymanie zdrowia, a nie choroba i proces jej leczenia. 
Salutogeneza nawiązuje także do teorii stresu i radzenia sobie wg 
Lazarusa i Folkman, z akcentem na radzenie sobie. Zgodnie z ta 
koncepcją, o stanie zdrowia decydują nie tylko wszechobecne 
stresory, lecz przede wszystkim sposób radzenia sobie z nimi. 
Czynnikami różnicującymi ludzi w kontekście zdrowia są mechani-
zmy radzenia sobie ze stresorami i napięciem jakie wywołują [ 23, s. 
45]. 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, profesor socjolo-
gii medycyny Aaron Antonovsky, prowadząc badania wśród kobiet 
izraelskich, które były więźniarkami obozów koncentracyjnych, 
wyodrębnił dwie grupy wzorców zachowań. Jedna grupa nie potrafi-
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ła odzyskać chęci do życia, była pesymistyczna i zgorzkniała, a 
współczynnik umieralności był wyższy niż w drugiej grupie. Druga 
grupa badanych kobiet przedstawiała optymizm i pogodę ducha 
oraz wiodła po wojnie szczęśliwe życie. Antonovsky zwrócił uwagę 
na fakt, że kobiety te, doświadczając tych samych cierpień fizycz-
nych i psychicznych, po uzyskaniu wolności charakteryzowały się 
innym podejściem do życia. Słusznie więc zauważył, iż musi ten fakt 
wynikać nie z uwarunkowań zewnętrznych lecz wewnętrznych. 
Konstatacja autora była tak uderzająca, że podjął się nowego kie-
runku badań nazywając go modelem salutogenetycznym [1, s.10]. 

Salutogeneza koncentruje się na poszukiwaniu zasobów i 
czynników, które utrzymują i wspierają stan zdrowia jak również 
prowadzą do wytworzenia silnego poczucia koherencji, bez którego 
nie można sobie poradzić z napięciem. Autor pod tymi pojęciami 
rozumie [24, s. 26: siłę ego, pieniądze, wsparcie społeczne, pozycje 
kulturową, zadowolenie, samorealizację. Te czynniki skutecznie 
pozwalają stawić czoło różnego rodzaju stresorom. Wspólną cechą 
wszystkich uogólnionych zasobów odpornościowych jest ułatwienie 
zrozumienia sensu tych stresorów. Powtarzalność takich doświad-
czeń prowadzi z czasem do głębokiego poczucia koherencji. Zatem 
koherencja została zdefiniowana jako „ogólna orientacja, wyrażają-
ca, w jakim stopniu człowiek ma dojmujące, trwałe choć dynamiczne 
przekonanie o przewidywalności środowiska wewnętrznego i ze-
wnętrznego oraz o tym, że z dużym prawdopodobieństwem sprawy 
przyjmą tak pomyślny obrót, jakiego można oczekiwać na podstawie 
racjonalnych przesłanek”. Orientacja salutogenetyczna skłania do 
myślenia w kategorii czynników, które sprzyjają przesuwaniu się na 
kontinuum w kierunku zdrowia. Człowiek jest zdrowszy nie tylko z 
powodu niskiego poziomu czynników ryzyka, lecz przeciwstawia się 
koncentracji na stresorach i zwraca uwagę na mechanizmach ra-
dzenia sobie z nimi. 

Podejście patogenetyczne skłania badaczy do koncentrowania 
się na konkretnej i zdiagnozowanej chorobie oraz jej zapobieganiu. 
W gruncie rzeczy prowadzi to do wzmożenia walki z chorobą, a ten 
sposób działania wytwarza iluzje zdrowia. Zwolennicy salutogenezy 
skoncentrowani są na aktywnym przystosowaniu się do środowiska, 
gdzie obecność stresorów jest nieunikniona. Taki sposób zmusza 
do poszukiwania użytecznych sposobów oddziaływania na środowi-
sko, fizyczne, system społeczny, organizm, itp. Skąd inąd wiadomo, 
że lata życia człowieka są ograniczone, organizm ludzki powoli 
ulega nieuchronnemu mechanizmowi procesu starzenia się. Chodzi 
o to, aby przy odpowiednim postępowaniu i zagwarantowaniu wła-
ściwych środków społecznych, człowiek mógł cieszyć się pełnią 
życia aż do śmierci [22, p.23]. 

Głównym założeniem orientacji salutogenetycznej jest teza 
mówiąca, iż wszystkie organizmy żywe posiadają niezbywalne 
cechy takie jak: heterostaza, starzenie się oraz rosnąca entropia. 
Wobec powyższego założenia należy [20, s. 67]: 
– odrzucić podział na ludzi zdrowych i chorych zwracając uwagę 

na wielowymiarowe kontinuum zdrowie - choroba  
– zapoznać się z historią życia człowieka, tym samym choroby. 

chroni to przed wyłączną koncentracją wyłącznie na etiologii 
choroby 

– skoncentrować się na zasobach, które umożliwiają radzenie 
sobie ze stresem  

– stresor to nie zawsze czynnik patogenny, może również sprzy-
jać zdrowiu lecz uzależnione to jest również od jego charakteru 
oraz skuteczności zredukowania napięcia 

– nie zdawać się na los lecz poszukać źródeł entropii ujemnej, 
która sprzyja adaptacji do warunków środowiskowych. 
Antonovsky, znajdując potwierdzenie w badaniach empirycz-

nych, wyraził przekonanie, że w procesie osiągania zdrowia współ-
decydujące znaczenie odgrywają: 

– poziom i rodzaj stresów, które pochodzą ze środowiska psycho-
logicznej i biologicznej struktury podmiotu, oraz interakcji osoba 
– otoczenie 

– globalne, genetyczne i psychospołeczne zasoby odpornościowe 
poczucie koherencji (sens Of Coherence – SOC) [8, s. 21].  
Autor uważa, że koherencja jest kategorią priorytetową w efek-

tywnym zmaganiu się i przezwyciężaniu zdrowotnych zagrożeń. 
Jednocześnie podkreśla, iż model salutogenetyczny to nowy spo-
sób myślenia uzupełniający podejście patogenetyczne. Myślenie w 
tej kategorii zmusza nas do tego, abyśmy wszystkie swoje wysiłki 
koncentrowali na rozwijaniu teorii radzenia sobie ze stresem. 

Jak już wspomniano poczucie koherencji jest to globalna orien-
tacja człowieka, wyrażająca stopień, w jakim człowiek ten ma domi-
nujące, trwałe, choć dynamiczne poczucie pewności, że: bodźce 
napływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i ze-
wnętrznego mają charakter ustrukturowany, przewidywalny i wytłu-
maczalny, dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać wyma-
ganiom stawianym przez te bodźce, wymagania te są dla niego 
wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania [25, s. 35]. 

Ogólne zasoby odpornościowe pozwalają właściwie funkcjo-
nować jednostce zmagając się z różnymi czynnikami stresowymi. 
Rola ta, polega na wypracowaniu odpowiednich mechanizmów, 
które radzą sobie z problemami bądź obciążeniami życiowymi. W 
poczucie koherencji zaangażowane są trzy podstawowe komponen-
ty: zrozumiałość1, zaradność2 oraz sensowność3. Związek pomiędzy 
tymi składnikami, zakłada autor, jest taki, że warunkiem silnego 
poczucia zaradności jest silne poczucie zrozumiałości. Jeżeli potra-
fimy poradzić sobie z napływającymi bodźcami, są dla nas zrozu-
miałe, lecz nie zaangażowaliśmy motywacji oraz emocji, wówczas 
zaradność i zrozumiałość będą nietrwałe. Wysoki wskaźnik w każ-
dym wymiarze poczucia koherencji powoduje, że sytuację stresową 
bądź wydarzenie krytyczne traktowane będzie jako wyzwanie oraz 
może być źródłem efektywnej adaptacji. To powoduje inspiracje do 
doskonalenia się, rozwoju osobistego lub też osiągania coraz bar-
dziej ambitnych celów [1, s. 36]. 

Poczucie koherencji rozwija się dzięki powtarzalności doświad-
czeń życiowych, które wiążą się ściśle z poczuciem zrozumiałości, 
zaradności, sensowności i są ze sobą nierozerwalne. Oprócz po-
wyższych komponentów, Antonowsky wyróżnił jeszcze jeden, bar-
dzo ważny składnik, jest nim wymiar granic. Dla jednostki jest wy-
miarem bardzo ważnym w obszarze przestrzeni życiowej, czyli w 
życiu rodzinnym, pracy zawodowej, pasjach itp. Choć w ciągu całe-
go życia granice mogą być elastyczne, zmienne – poszerzać się 

                                                 
1 Zrozumiałość - jest to stopień w jakim człowiek spostrzega bodźce, które wypływają 
ze świata zewnętrznego i wewnętrznego. Widzi je jako informacje spójne, sensowne 
poznawczo, ustrukturowane, jasne, a nie jako chaotyczne, losowe, 
nieuporządkowane, niewytłumaczalne czy przypadkowe. Osoba o silnym poczuciu 
zrozumiałości w kontakcie z bodźcem oczekuje, że będzie on przewidywalny i w 
chwili zaskoczenia potrafi go do czegoś przyporządkować     i wyjaśnić. Nie ważne 
jest to, że dany bodziec jest pożądany czy nie, choćby była to wojna, czyjaś śmierć 
bądź porażka, dostrzega w nim jakiś sens. 
2 Zaradność - jest stopniem w jakim spostrzegane są dostępne zasoby jako wystar-
czające, aby sprostać wymaganiom napływającym bodźcom. Zasoby te, to takie, 
które człowiek sam posiada, oraz te, którymi dysponują inni, np. współmałżonek, 
przyjaciel, lekarz, na których może liczyć. Osoba o silnym poczuciu zaradności nie 
czuje się ofiarą losu, ani też nie odczuwa poczucia niesprawiedliwości. W chwili 
zetknięcia się z niepomyślnym przebiegiem zdarzeń, człowiek potrafi sobie poradzić i 
nie popada w rozpacz bez końca.  
3 Sensowność - wyrażona jest stopniem, w jakim człowiek, z punktu widzenia  
emocjonalnego czuje, że życie ma sens. Rozumie, że choćby część problemów bądź 
wymagań, które niesie życie, warte jest poświęcenia, wysiłku i zaangażowania. 
Traktuje problem nie jako obciążenie, którym nie chce się obarczać, lecz jako coś 
„mile widzianego”. Sensowność to strona motywacyjna życia człowieka. Zdarzenia są 
postrzegane jako wyzwania, w które warto zaangażować się emocjonalnie i poświę-
cić im czas. Osoby z silnym poczuciem sensowności śmiało podejmują wyzwanie, 
broniąc się poszukują jakiegoś sensu i robią wszystko co w ich mocy, aby uporać się 
z problemem.  
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bądź zwężać, to jednak wszystko co jest poza granicami nie jest 
ważna [8, s. 22]. Bez względu czy jest to zrozumiałe, sensowne i 
czy potrafimy sobie z tym poradzić. Ta elastyczność granic ma 
ścisły związek z selekcją dokonywaną pod względem ważności 
doświadczeń. Wysokie poczucie koherencji można zachować biorąc 
pod uwagę: własne życie emocjonalne, kontakty interpersonalne, 
aktywność życiową, problemy egzystencjalne, tj. doświadczone 
porażki, śmierć bliskiej osoby, konflikty, izolacja, niedociągnięcia. 
Jednakże, zbyt szeroki zakres powyższych granic lub pomijanie 
tychże obszarów, prowadzi do niskiego poczucia koherencji. Aby 
osiągnąć wysoki poziom należy wartościować wszystko co otacza 
jednostkę, oraz to co dzieje się wokół niej. W ten sposób człowiek 
wyraża przekonanie, iż nad wszystkim można zapanować, wyjaśnić, 
wówczas staje się to dla niego sensowne [23, s. 56]. 

Istotną rolę w kształtowaniu się poczucia koherencji odgrywają 
zgeneralizowane zasoby odpornościowe, w skład których wchodzą 
[7, s. 54]: odporność fizyczna i biochemiczna organizmu, wykształ-
cenie, pozycja zawodowa, zdolności interpersonalne i doświadcze-
nia życiowe nabyte w toku rozwoju edukacji, własna aktywność, np. 
społeczno – kulturalna, polityczno – ekonomiczna. 

Uogólnione zasoby odpornościowe, które dostarczają jednost-
ce doświadczeń życiowych, charakteryzują się spójnością, aktyw-
nością i równowagą pomiędzy przeciążeniem, a niedociążeniem. Te 
powtarzające się doświadczenia wpływają na tworzenie się wzorca 
życiowych doświadczeń człowieka oraz na rozwój poczucia kohe-
rencji. Doświadczenia rodzinne, płeć, przynależność społeczna oraz 
społeczno – historyczne umiejscowienie, to determinanty poczucia 
koherencji, które rozwija się w ciągu całego życia. Jednakże autor 
sugeruje, iż w wieku 30 lat to poczucie rozwinięte jest najmocniej 
[17, s.78]. 

Antonovsky określa stresory jako stan rodzący napięcia, „wy-
mogi, dla których nie ma gotowych ani zautomatyzowanych reakcji 
adaptacyjnych”, co więcej, uważa również, iż brak uogólnionych 
zasobów odpornościowych może pełnić rolę stresora. W ten sposób 
wyróżnił: stresory przewlekłe, ważne wydarzenia życiowe, dokuczli-
we kłopoty codzienne. Wyraźną granicę pomiędzy nimi trudno jest 
dostrzec. Różnią się one między sobą jakościowo. 

Poczucie koherencji ma charakter ponadkulturowy. To kultura 
decyduje o tym, które środki są w danej sytuacji odpowiednie i 
uprawnione, oraz określa obręb granic, w których poczucie kohe-
rencji będzie się liczyło. Jednostki o silnym poczuciu koherencji 
radzą sobie lepiej z problemami od osób ze słabszym poczuciem 
koherencji. Jeżeli nie radzą sobie z  rozwiązaniem problemu, mniej 
cierpią, gdyż potrafią się przystosować. Lepiej zdają sobie sprawę 
ze swych emocji i jawnie je wyrażają, nie tłumiąc ich [21, s. 41].  

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć pewną 
prawidłowość. Osoby o silnym poczuciu koherencji oceniają bodźce 
jako mniej stresujące, dlatego wykazują większą gotowość oraz 
chęć wykorzystywania potencjalnych zasobów odpornościowych w 
odróżnieniu od osób z niskim wskaźnikiem. Owe przeświadczenie 
przybiera charakter wiary i pewności, że wszystko ułoży się dobrze i 
ma zawsze ogólniejszy sens [9, s. 218]. 

Antonovsky zwraca uwagę na jeszcze jeden czynnik jakim jest 
możliwość kontroli czynników stresujących chociażby w formie 
unikania. Uważa, iż czynnik ten bardziej uzależniony jest od do-
świadczeń osobistych niż od wzorów kulturowych. Inną formą jaką 
przybiera czynnik kontroli, jest zmaganie się np. z przekonaniem o 
konieczności zmian wewnętrznych w sferze odczuć, poglądów lub 
umiejętności zaradczych. Pozwala to minimalizować napięcia psy-
chiczne, podwyższana jest samoocena oraz poczucie siły i odpor-
ności psychicznej. Natomiast utrzymywanie (kolejny czynnik) jest 
wynikiem pozytywnych doświadczeń emocjonalnych zdarzeń, oraz 
świadomością o możliwościach i zdolnościach do aktywnej kontroli. 

W efekcie pozytywnych doświadczeń, interpretacj i wartościowania 
sytuacji w procesie zmian wewnętrznych, uwalniany jest jeszcze 
jeden czynnik jakim jest doznawanie .[23, s. 56].  

Teoria, którą zapoczątkował Antonowsky, stawia hipotezę, że 
im silniejsze jest poczucie koherencji tym jednostka ma większą 
szansę do utrzymania swego dobrostanu lub jego poprawy. Przeja-
wia się to w zdolności do łatwiejszego unikania zagrożeń i niebez-
pieczeństw, angażowaniu się w działania prozdrowotne, a zarazem 
unikania tych, które mają na nie szkodliwy wpływ. Przekonanie o 
sensie życia jest powodem, aby dbać o własne zdrowie. Taki spo-
sób uporządkowania życia pozwala dostarczyć solidną podstawę do 
unikania zachowań wpływających destrukcyjnie na zdrowie. Świa-
domość posiadanych zasobów umożliwia radzenie sobie ze stre-
sem. Przykładem mogą tu być np. wysiłki włożone w rzucenie pale-
nia, prawidłowe odżywianie się, uprawianie sportu bądź podobne 
zachowania, ponieważ osoby o takim przekonaniu wierzą w opła-
calność takich zachowań. Jeśli chodzi o osoby z niskim poczuciem 
koherencji, to ta grupa ludzi nie posiada motywacji, ani nie przeja-
wia postaw do aktywnego radzenia sobie by uniknąć zagrożeń [10, 
s. 98]. 

Silniejsze poczucie koherencji pozwala oceniać napływające 
bodźce, które są nie do uniknięcia, nie jako niebezpieczeństwo, 
powodujące paraliż lecz jako wyzwania, warte zainwestowania 
własnej energii, by móc nimi kierować. Konfrontacja z potencjalnie 
szkodliwym czynnikiem nie zawsze musi być szkodliwa, zależy to 
od zdefiniowania lub zredefiniowania danej sytuacji . Działania 
wspierające radzenie sobie ze stresem powinny być traktowane 
jako potencjał przekształcony w przezwyciężaniu zagrożenia. Waż-
na jest także gotowość i chęć do wykorzystywania zasobów jakie 
posiada jednostka, które różnicują osoby z silniejszym bądź słab-
szym poczuciem koherencji. Silniejsi będą poszukiwać dostępnych 
środków, natomiast słabsi będą się wycofywać stwierdzając, że nikt 
nie może im pomóc 9, s. 218].  

Rozsądnym jest stwierdzenie, że człowiek, który widzi życie ja-
ko zrozumiałe, sensowne i do opanowania, posiada większe szanse 
skutecznego wyczerpywania potencjalnych zasobów odpornościo-
wych, co prowadzi do utrzymania dobrego stanu zdrowia lub jego 
poprawy, niż osoba, która takiej orientacji nie posiada. Jest rzeczą 
niezwykle interesującą, jak na podstawie dotychczasowych rozwa-
żań ukształtowane jest poczucie koherencji i jak radzą sobie ze 
stresem pracownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego, co przed-
stawiono w drugiej części artykułu.  
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Coping with stress and sense of coherence among workers of 
medical rescue teams part 1 

In the contemporary research on the issue of health one 

resigns from the biomedical model inclining more towards a 

holistic and dysfunctional model which considers health as a 

dynamic process of striving to achieve balance between the 

individual and the physical and psychosocial environment. 

What is important is not only the way individual stressors 

and resources of the examined entity affect their health, but 

also the clear identification of how best to use specific re-

sources under stress. There are professions which involve an 

above average level of health costs, as well as psychological 

ones. Beyond any doubt this group includes the employees of 

medical rescue teams. Determining dependencies that exist 

between a sense of coherence and styles of coping with stress 

among employees of teams will therefore be the subject of 

this project. There are going to be two concepts serving as a 

theoretical basis: transactional theory of stress by R. Lazarus 

and salutogenesis theory by A. Antonovsky. 

Key words: feeling of coherence, medical rescue teams, cop-
ing with stress 
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