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Marzena NETCZUK-GWOŹDZIEWICZ 

STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM A POCZUCIE KOHERENCJI  

U PRACOWNIKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO CZĘŚĆ 2 

 

W ostatnich czasach tematyka zdrowia i radzenia sobie ze stresem spotyka się z coraz większym zainteresowaniem bada-

czy i naukowców. Jednym z naukowców zajmujących się zdrowiem jest A. Antonovsky. Jego koncepcja salutogenezy pozwala 

oceniać koszty zdrowia w sytuacji stresu zawodowego. W zależności od wykonywanego zawodu człowiek otrzymuje różne ilości 

bodźców, które wpływają na jego postrzeganie świata, otoczenia, ludzi i czynności, które wykonujemy. Chociaż wolelibyśmy 

wyrzucić stres z naszych doświadczeń, stanowi on nieodłączny element życia każdej osoby. Ponad wszelką wątpliwość do tej 

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

ciem koherencji a stylami radzenia sobie ze stresem u pracowników zespołów stanowić będzie więc przedmiot tego projektu. 

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

sky’ego. 

 

WSTĘP 

Ciągły wzrost tempa rozwoju społeczeństw niesie za sobą 
wzrost nagłych zagrożeń zdrowia i życia. Wymaga to budowania 
nowoczesnego systemu ochrony zdrowia, które oparte jest o współ-
czesną wiedzę z dziedziny medycyny ratunkowej, oraz podnoszenia 
świadomości społeczeństwa i umiejętności korzystania z owego 
systemu. Sprawą priorytetową w dzisiejszych czasach jest bezpie-
czeństwo. Jest ono ważne nie tylko dla poszczególnych jednostek, 
ale również dla całego państwa. Skuteczność struktur ochrony 
zdrowia, to sprawnie działający system ratownictwa przedszpitalne-
go, szpitalnej bazy medycyny ratunkowej, szpitalnych oddziałów 
ratunkowych oraz zatrudnianie wykwalifikowanego personelu me-
dycznego [16, s.5].  

Nowe zagrożenia, które się pojawiają, zmieniają oblicze świata, 
a tym samym ratownictwo medyczne. Cywilizacyjny rozwój jest 
modyfikowany zagrożeniami pochodzenia naturalnego, stwarzając 
w ten sposób zagrożenia nowego rodzaju. Literatura przedmiotu 
wyróżnia główne zagrożenia XXI wieku, które mogą mieć ogromny 
wpływa na bezpieczeństwo i zdrowie człowieka. Między innymi jest 
to: wzrost liczby ludności, degradacja środowiska naturalnego, 
nowe choroby, materiały niebezpieczne, broń chemiczna, zagroże-
nia nuklearne, konflikty kulturowe czy zmiany ekonomiczne.  

1. CHARAKTER PRACY RATOWNIKA MEDYCZNEGO W 
ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

Zawód ratownika medycznego jest stosunkowo młoda profesją, 
stąd nie zawsze cieszy się prestiżem i szacunkiem, na jaki zasługu-
je. Na polskim rynku pracy pojawił się w latach 90 XX wieku. Jest 
odpowiedzią na wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej 
przygotowanej aby udzielać pomoc pacjentom w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowia. Koncepcja, która została przyjęta w Polsce o 
przedszpitalnej opiece, zakładała odejście od zawodu sanitariusza i 
powierzenie jego dotychczasowej roli nowemu zawodowi jakim jest 
ratownik medyczny [1, s.12]. Pierwszym i jedynym aktem prawnym 
konstytuującym zawód ratownika medycznego w Polsce jest Usta-
wa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

Akcja ratownicza to praca zespołowa, wymagane jest zdyscy-
plinowanie i umiejętność współpracy. Ratownika musi cechować 
samodzielność i umiejętność podejmowania szybkich decyzji, opa-
nowanie emocji, które uniemożliwiają szybkie i skuteczne działanie. 
To często pośpiech, walka z czasem, wysiłek fizyczny i psychiczny, 
jazda na sygnale w korkach ulicznych, znoszenie pacjentów krętymi 
schodami. Zdecydowanie różny jest charakter pracy Zespołów 
Ratownictwa Medycznego w mieście i na wsi, gdzie dojazd na 
miejsce związany jest z dłuższym czasem dojazdu. W takich przy-
padkach nieoceniona jest pierwsza pomoc świadków zdarzenia. 
Inną trudnością niekiedy staje się odnalezienie adresu. Wiele pose-
sji jest nieoznakowanych bądź numery są nieaktualne, a bywa, że 
dodatkową presję wywiera głos dyspozytora wołającego przez 
radiostację, że rodzina ponagla ze względu na pogarszający się 
stan pacjenta, bądź pacjent przestaje oddychać. Kolejnym proble-
mem jest niekiedy duży rozrzut budynków i załoga musi prosi 
mieszkańców o wskazanie drogi, co w nocy może być trudne. Czę-
sto występują niesprzyjające warunki terenowe, np. błoto, zaspy 
śnieżne, gałęzie drzew [15, s.3]. Jeżeli zespół potrzebuje wsparcia 
policji bądź straży pożarnej, ten czas również jest wydłużony. Gdy 
potrzebny na miejsce zdarzenia jest zespół S, szybkie dotarcie 
również może być nie możliwe, gdyż w rejonie jest tylko jeden ze-
spół specjalistyczny, który w danym momencie realizuje inne zlece-
nie. W takich warunkach ratownicy zdani są tylko na siebie musząc 
sobie poradzić, np. z kilkoma osobami poszkodowanymi wymagają-
cymi natychmiastowej pomocy, bądź z agresywnym pacjentem. 
Ustawodawca dopuszcza dwuosobowe Zespoły Ratownictwa Me-
dycznego typu P co wydaje się wielkim nieporozumieniem jeśli 
chodzi o tereny wiejskie. Niemożliwe jest bezpieczne ułożenie 
pacjenta na desce ortopedycznej przez dwóch ratowników, sku-
teczna resuscytacja, transport i równoczesne wykonywanie czynno-
ści medycznych ze wskazań życiowych. W takich sytuacjach to 
trudna sztuka. Praca we dwie osoby, to także rozłożenie ciężaru 
pacjenta i sprzętu na mniejszą liczbę osób. To jedynie kilka przykła-
dów dotyczących ciężkiej pracy zespołów dwuosobowych w terenie 
wiejskim. Może to skutkować częstszymi kontuzjami, przeciążeniem 
pracowników lub zwolnieniami lekarskimi [8, s. 45]. 

Ciążąca odpowiedzialność na członkach zespołów ratownictwa 
medycznego, za życie i bezpieczeństwo innych ludzi, może kumu-
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lować napięcia i urazy, które wpływają destrukcyjnie na życie zawo-
dowe i osobiste ratownika [9,s.15]. Pracując w różnych warunkach 
atmosferycznych, w systemie zmianowym, niejednokrotnie narażeni 
na agresję (zagrożenia psychiczne i fizyczne), zagrożenia chemicz-
ne i biologiczne. To powoduje, że ich praca jest stresująca i nadwy-
ręża zdrowie, a zarobki są niskie i nie rekompensują negatywnych 
stron tego zawodu [4, s. 21]. 

2. PSYCHOLOGIA STRESU W PRACY CZŁONKÓW 
ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

Praca ratowników jest nieuchronnie związana z narażaniem się 
na silne czynniki stresujące, niekiedy mogą one przekraczać ich 
zdolności adaptacyjne. Stresory te są często spotykane w zawo-
dach związanych z pomaganiem i ratowaniem ludzi podczas zda-
rzeń traumatycznych takich jak zagrożenie życia, makabryczne 
widoki, śmierć, rozległe obrażenia. Mogą pojawić się również stre-
sory chroniczne, takie o średnim natężeniu lecz trwające perma-
nentnie. Przykładem jest zmianowy system pracy, konflikty w pracy, 
nieprzewidywalność zdarzeń podczas pełnionego dyżuru i inne [3, 
s.87]. 

Aby zminimalizować negatywne następstwa stresu należy po-
siąść niezbędną wiedzę dotyczącą stresu i sposobów radzenia 
sobie z nim. Jak wcześniej pisano, stres wywołuje objawy w sferze 
emocjonalnej (niepokój, lęk, napięcie, zdenerwowanie, zmartwie-
nie), somatycznej (napięcie mięśni, przyspieszenie pracy serca, 
suchość w ustach) i psychicznej (poszukiwanie informacji lub pomo-
cy w rozwiązaniu problemu). Ostra reakcja na stres jest związana 
ze znacznym spadkiem sprawności działania, a objawy zwykle maja 
zmienny charakter. Początkowym stanem jest oszołomienie zawę-
żające pole świadomości i uwagi, nierozumienie odbieranych bodź-
ców i dezorientacja. Następstwem może być wycofanie z sytuacji 
lub pobudzenie i nadmierna aktywność. Te objawy zazwyczaj wy-
stępują w pierwszych minutach po zadziałaniu bodźca stresowego i 
ustępują po kilku godzinach lub dniach [10, s.5]. 

Typowym przebiegiem reakcji na sytuację stresową jest: me-
chanizm radzenia sobie w postaci unikania rozmów o wydarzeniu, a 
zaprzeczenie jest nieświadomym mechanizmem obronnym w po-
staci odczuwania jak gdyby nic się nie stało. To wszystko prowadzi 
do złagodzenia lęku i dzięki procesowi „przepracowania” następuje 
stopniowe wycofywanie się jego objawów. Bywa i tak, że lęk łago-
dzony jest za pomocą niewłaściwych metod, takich jak: alkohol, leki, 
przenoszenie własnej złości na innych, czy też regresja, która ujaw-
nia się jako dziecinna bezradność wobec stresu [5, s.78]. 

Skuteczne podejmowanie działań ratowniczych to świadomość 
oraz rozumienie mechanizmów leżących u podstaw zachowań i 
reakcji poszkodowanych. Jednocześnie należy pamiętać, iż te same 
mechanizmy i reakcje dotyczą również członków Zespołów Ratow-
nictwa Medycznego. 

Wsparcie osoby w stresie polega na nawiązania z nią kontaktu 
co wspomaga, w ten sposób, odzyskanie przez nią równowagi 
wewnętrznej. Należy pamiętać, aby unikać pośpiechu i impulsywne-
go działania. Cierpliwość i spokój wzbudzają zaufanie i dają poczu-
cie bezpieczeństwa. Zdecydowanie, aktywne wysłuchanie i zrozu-
mienie stanu emocjonalnego pomagają rozwiązać problem. 

Główne błędy utrudniające nawiązanie kontaktu z ofiarą, to: 
– „pochyła płaszczyzna kontaktu”, która jest niedopuszczeniem do 

świadomego przeżywania przykrych emocji, nazwana „patrze-
niem z góry”. mimo wszystko trudne emocje wzbudzają nie-
świadomie reakcje w postaci napięcia, drażliwości, bólu głowy, 
nudności, biegunki, itp.  

– sztuczność, maska w postaci sztucznego uśmiechu, bezsen-
sownego pocieszania, bądź wcielaniem się role władcy, który 
wszystko wie najlepiej 

– ”postawa sędziego” nasila poczucie winy potęgując stres u 
ofiary [11, s. 54]. 
Prawidłowym postępowaniem z ofiarą dotkniętą stresem pole-

ga na indywidualnej ocenie przypadku. W tym celu należy: 
– w miarę możliwości zapewnić komfortowe warunki 
– nie narzucać się lecz być do dyspozycji 
– pozwolić wyrazić uczucia  
– umożliwić skontaktowanie się z rodziną 
– zaproponować pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów 
– należy być przygotowanym na wyraz silnych emocji [14, s.67]. 

Ratownicy uczestniczący w trudnych sytuacjach narażeni są na 
podobne reakcje na stres co ofiary i świadkowie zdarzenia. Aby 
ratownik mógł sprawnie funkcjonować  w takich warunkach powi-
nien być odpowiednio przeszkolony w zakresie reakcji na stres, 
poznać własne emocje, metody relaksacji oraz brać udział w trenin-
gach łagodzących konsekwencje pracy w stresie. 

Stres jako naturalne zjawisko może być konstruktywny, poży-
teczny lub też poprawiać sprawność, tzw. „eustres” jako „dobry 
stres”. Nadmierny „distres” powoduje zakłócenia funkcjonowania 
jednostki. Objawami nadmiernej reakcji bywają trudności w koncen-
tracji uwagi, drażliwość, zaburzenia snu, nieuzasadnione poczucie 
winy, utrata zainteresowań, apetytu, izolacja. Wówczas należy 
podjąć działania zmierzające do złagodzenia skutków stresu w 
postaci zwiększonego wypoczynku, wykonywania ćwiczeń fizycz-
nych, zmiany organizacji czasu, redukcji używek, relaksacji, ewen-
tualnie zwrócić się o pomoc do psychoterapeuty bądź psychologa 
[17, s. 45]. 

Niestety, niekiedy występują zaburzenia stresowe pourazowe 
charakteryzujące się opóźnioną (kilka tygodni) lub przedłużającą się 
ponad miesiąc reakcję na traumatyczną sytuację. Objawia się to 
powtarzającymi, powtórnym przeżywaniem urazu, powracającym 
we wspomnieniach, koszmarach sennych, przytępieniem emocjo-
nalnym, odrzuceniem kontaktów interpersonalnych, zdolnością 
przeżywania przyjemności, unikanie sytuacji, która może przypomi-
nać uraz. Oprócz tego występuje nadmierna czujność i wrażliwość 
na bodźce, zaburzenia snu, lęk i depresyjny nastrój.  

Aby nie dopuścić do wystąpienia ostrej reakcji stresowej, a tym 
samym obniżenia sprawności działań ratownika, konieczne jest 
omówienie jego reakcji na skutek silnego stresu z doświadczona 
osobą. Umiejętność opanowania sposobów relaksacji poprawia 
skuteczność sprawnego działania w pracy. Powszechnymi meto-
dami są: joga, medytacja, treningi oddechowe lub techniki wizuali-
zacyjne [14, s. 143]. 

Treningi psychologiczne pomagają wyładować negatywne na-
stępstwa. Zajęcia przeprowadzane są w dwóch rodzajach: 
– rozładowanie (defusing) – w ciągu 10 do 30 minut wyrażane 

przez ratownika są myśli i uczucia związane z akcją 
– przedyskutowanie (debriefing) – 24 do 48 godzin po wyjątkowo 

trudnych akcjach ratowniczych. Jest to dłuższe grupowe omó-
wienie przeżyć mające na celu odzyskanie równowagi we-
wnętrznej. Przebiega w kilku fazach: prowadzący zbiera naj-
ważniejsze informacje od ratowników, zapoznanie się ratowni-
ków, omówienie zasad zachowania tajemnicy i dobrowolności, 
porównanie różnych faktów przedstawianych przez uczestni-
ków, czas na wyrażanie własnych odczuć, myśli, przeżyć, opi-
sywanie emocjonalnych reakcji podczas akcji, opisy stresowych 
sytuacji, przypomnienie wiadomości na temat stresu, reakcji, 
sposobów radzenia sobie ze stresem, podsumowanie i wycią-
gnięcie wniosków [16, s.67]. 
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Podsumowując powyższy proces należy zauważyć, że debrie-
fing jest koncepcją uczenia się przez doświadczenia. Na bazie 
doświadczeń i analiz zdarzeń, wprowadzane są teorie możliwych 
zachowań, które generują nowe doświadczenia. Nadają im znacze-
nie w kontekście posiadanej wiedzy, a tym samym wprowadzane są 
nowe rozwiązania i umiejętności [13, s. 24]. 

Akcja ratownicza to trudna sytuacja. Wiąże się z dużym obcią-
żeniem emocjonalnym zarówno dla poszkodowanych jak i osób 
niosących pomoc. Zespoły pracują przeważnie w warunkach silnego 
stresu, doświadczając wielu trudnych sytuacji tworzących rozmaite 
konfiguracje. Reakcja człowieka na bodźce o silnym i negatywnym 
oddziaływaniu jest różnorodna i złożona, uwarunkowana biologicz-
nie i społecznie [14, s.80]. Kluczowe znaczenie w sytuacjach trud-
nych, obciążonych dużym dystresem nabiera poczucie koherencji. 
Osoby z wysokim poczuciem koherencji potrafią odnaleźć się w 
najtrudniejszych okolicznościach. Potrafią poradzić sobie ze streso-
rem i własną reakcją. Wierzą w przetrwanie i kształtują pozytywne 
nastawienie na przyszłość [9, s. 113]. Wciąż uczą się umiejętności 
korzystania z posiadanych zasobów odpornościowych, kształtując w 
ten sposób odporność psychiczną. Wpływ wydarzeń traumatycz-
nych umożliwia im dostrzec pozytywne zmiany w nich samych. 
Wyraża się to w większej dojrzałości emocjonalnej, doznawaniem 
bogatszych doświadczeń życiowych, wzrostem poczucia siły, lep-
szym radzeniu sobie z trudnościami, pewności siebie oraz kompe-
tencjach. Równocześnie pogłębiają się relacje rodzinne, wrażliwość, 
otwartość na drugiego człowieka, a także docenianie życia oraz 
przewartościowanie priorytetów [8, s. 98]. 

3. METODOLOGIA BADAŃ 

Celem podjętych badań, było wykazanie i opisanie zależności 
występujących miedzy poczuciem koherencji, jakie przejawiają 
pracownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego , a preferowanymi 
przez nich stylami radzenia sobie ze stresem. Realizację zamierzo-
nego celu rozpoczęto od postawienia problemu badawczego: 

Jakie jest poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem 
u  pracowników Zespołów Ratownictwa Medycznego? 

3.1. Metody badań 

Za wskaźnik poczucia koherencji oraz jego składników przyję-
to: Kwestionariusz Orientacji Życiowej, (SOC-29) autorstwa Anto-
novsky’ego, składający się z 29 pozycji. Narzędzie zawiera 3 skale: 
zrozumiałości (11 pozycji), zaradności (10 pozycji), sensowności (8 
pozycji) (Antonovsky, 2004). Badania wersją oryginalną i polską 
wskazują, iż charakteryzuje się ona satysfakcjonującym poziomem 
rzetelności i trafności. 

Wskaźnikiem stylów radzenia sobie ze stresem były wyniki: 
Kwestionariusza CISS (Endler i Parker, 1999). Autorzy zawarli w 
kwestionariuszu trzy skale odpowiednie do kategorii wyodrębnio-
nych stylów radzenia sobie ze stresem. Pierwsza to styl skoncen-
trowany na zadaniu (16 pozycji), druga to styl skoncentrowany na 
emocjach (16 pozycji), trzecia styl skoncentrowany na unikaniu (16 
pozycji). Ta ostatnia zawiera dwie podskale: angażowanie się w 
czynności zastępcze oraz poszukiwanie kontaktów towarzyskich. 
Kwestionariusz liczy 48 pozycji [7, s. 34]. 

Do opisu zmiennych wykorzystano statystyki opisowe  oraz 
rozkłady zmiennych. Szacowania różnic dokonano na podstawie  
jednoczynnikowej analizy wariancji testu F Fishera. Badanie związ-
ków przeprowadzono za pomocą współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona. Za istotne statystycznie przyjęto wartości testu spełniają-
ce warunek, że p<0,05. Analizy wykonano za pomocą pakietu staty-
stycznego STATISTICA 12.0. 

Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2014 do lute-
go 2015 roku, w grupie 65 członków Zespołów Ratownictwa Me-
dycznego w jednej z dolnośląskich stacji pogotowia ratunkowego. 
Badanie przeprowadzono wśród lekarzy systemu, pielęgniarek i 
pielęgniarzy systemu oraz ratowników medycznych.  

4. ANALIZA BADAŃ 

Z analizy danych wynika, że wiek osób badanych wahał się od 
24 do 67 roku życia, średnia wieku badanych wyniosła nieco powy-
żej 38 lat (38,36 roku). W badanej grupie dominowało wykształcenie 
średnie 52%, pozostała grupa 48% to osoby z wyższym wykształ-
ceniem. Większość badanych to mieszkańcy małych miast - 48%, z 
miast pochodzi 36%, a pozostałe 16% to osoby deklarujące za-
mieszkanie na terenach wiejskich. Badania przeprowadzono w 
trzech grupach zawodowych: lekarze systemu, ratownicy medyczni, 
pielęgniarki systemu. Grupa lekarzy obejmowała 15 osób co stano-
wi 23% wszystkich badanych, 27 ratowników (42%), oraz grupa 
pielęgniarek liczyła 23 osoby tj. 35%. 

4.1. Ocena poziomu poczucia koherencji i jego składowych  

Tab. 1 Różnice w poziomie poczucia koherencji  
i jego składowych w grupie badanej 

Zmienna 

Statystyki opisowe (Koherencja) 

N 
ważnych 

Średnia 
Ufność -
95,000% 

Ufność 
+95,000% 

Minimum Maksimum 
Odchyl. 

Std. 
Standard. 

Błąd 

Poczucie 
Zrozumiałości 

65 47,260 45,3697 49,3503 34,00 59,00 8,65032 0,998853 

Poczucie 
Zaradności 

65 50,366 48,7012 52,3121 36,00 64,00 7,84714 0,906110 

Poczucie 
Sensowności 

65 46,633 42,8966 46,1700 36,00 54,00 7,11362 0,821410 

SUMA SOC 
GLOBALNE 

65 144,40 137,7020 147,0980 116,00 164,00 20,41925 2,357812 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Wartości zastosowanego kwestionariusza orientacji życiowej 

SOC wskazują na uzyskanie średniej na poziomie 144,16, rozpię-
tość w tym zakresie kształtowała się pomiędzy poziomami: najniż-
szym 116 i najwyższym 168. Na podstawie przeprowadzonego 
badania i obliczeniach w poszczególnych skalach, można zauwa-
żyć, że 11 osób wykazało się najwyższym wynikiem w skali poczu-
cia zaradności (PZ), którego średnia wyniosła 50,36. Poczucie 
zrozumiałości (PZR) było niewiele większe od poczucia sensowno-
ści (PS) i średnia tego wyniku wyniosła 47,2. Najniższą średnią 46,6 
okazało się poczucie sensowności. Zauważono również, iż u 4 osób 
otrzymane wyniki w skali poczucia zrozumiałości i sensowności były 
sobie równe. 

Średnie normy podawane przez Antonovsky’ego mieszczą się 
w granicach 130 – 160 punktów. Pracownicy poddani badaniu w 
większości tj. 68%, mieścili się w średnich normach. Dwie pozostałe 
grupy przedstawiały odmienne średnie. Jedna posiadała niskie 
poczucie koherencji (były to osoby stanowiące 12%), a druga cha-
rakteryzowała się wysokim stopniem ( stanowiły 20%).  
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4.2. Wyniki danych na podstawie kwestionariusz radzenia 
sobie ze stresem CISS 

Większość osób wskazało na styl skoncentrowany na zadaniu 
(SSZ), którego średnia wyniosła 63,64, a rozpiętość pomiędzy 
najniższym i najwyższym wynikiem ksztaltował się pomiędzy 51 – 
74. Styl skoncentrowany na emocjach (SSE) - jego średni wynik 
wyniósł 35,15 (rozpiętość wahała się pomiędzy 19 – 54), a stylu 
skoncentrowanego na unikaniu (SSU) 40,08 (rozpiętość 27 – 77). 
Wynika z tego, że większośc osób wybierała styl skoncentrowany 
na zadaniu, w następnej kolejności styl skoncentrowany na 
unikaniu. 24 osoby ulokowało się w SSZ, a 1 osoba w SSU. Należy 
jeszcze zaznaczyć, że styl skoncentrowany na unikaniu dzieli się na 
dwie podskale, w których po obliczeniach otrzymano odpowiednie 
średnie: angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ) - średnia 
wyniosła 16,44, oraz  poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT) - 
wynik ten wyniósł 16,24. Jak widać, te dwie podskale mniej więcej 
się równoważą. Kwestionariusz radzenia sobie ze stresem posiada 
jeszcze jedną skale o nazwie - inne, której średnia była najmniejsza 
i wyniosła 7,32.  

 
Tab. 2. Statystyka opisowa kwestionariusza CISS 

Style radzenia sobie 
 

Liczba 
osób  

Śred-
nia  

 
Mini-

malna  
 

Maksy-
malna 

       
 

  
 

 

Zadaniowy 
 

65 
 

63,64 
 

 51 
 

 74 

Emocjonalny 65 
 

35,16 
 

 19 
 

 54 

Unikowy - czynności 
zastępcze 

65 
 

16,44 
 

 10 
 

 53 

Unikowy - kontakty towa-
rzyskie 

65 
 

16,24 
 

 10 
 

 22 

Unikowy – ogółem 65 
 

40,08 
 

 27 
 

 77 

Inne 65 
 

7,32 
 

 5 
 

 10 

 
W drugiej kolejności częściej wybieranym przez uczestników 

stylem, był styl skoncentrowany na emocjach. Wybrało go 15 osób, 
dla pozostałych 10 osób odpowiednim stylem był styl 
skoncentrowany na unikaniu. Zauważono również, że bez względu 
na wykształcenie ten styl był częściej wybierany. 

Analizując uzyskane wyniki można wnioskować, że osoby ba-
dane nie różnią się między sobą w przypadku stylu skoncentrowa-
nego na zadaniu, natomiast różnią się między sobą w przypadku 
stylu  skoncentrowanego na emocjach oraz w przypadku podskal 
stylu skoncentrowanego na unikaniu, czyli czynności zastępczych i 
kontaktów towarzyskich.  

Przeprowadzona analiza korelacji pomiędzy zmiennymi  po-
czucia koherencji a zmiennymi stylów radzenia sobie ze stresem 
wykazała występowanie istotnych statystycznie (przy p<0,05) sil-
nych korelacji między stylem skoncentrowanym na zadaniu, a po-
czuciem sensowności i globalnym poczuciem koherencji. Wyniki 
prezentuje tabela 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3. Związek pomiędzy poziomem poczucia koherencji i jego 
składowymi a stylami radzenia sobie w grupie badanej 

Zmienna Korelacje (Koherencja) 
Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

Poczucie 
Zrozumia-
łości 

Poczucie 
Zaradności 

Poczucie 
Sensow-
ności 

Suma 
SOC 
Globalne 

Styl Skoncentrowany 
na Zadaniu 

,1232 ,2072 ,3568 ,2561 

N=65 N=65 N=75 N=75 

p=,292 p=,074 p=,002 p=,027 

Styl Skoncentrowany 
na Emocjach  

-,5654 -,5991 -,5126 -,6483 

N=65 N=65 N=75 N=75 

p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

Styl Skoncentrowany 
na Unikaniu 
(angażowanie się w 
czynności zastępcze)  

-,1157 -,0667 -,2316 -,1553 

N=65 N=65 N=75 N=75 

p=,323 p=,570 p=,046 p=,183 

Styl Skoncentrowany 
na Unikaniu (poszuki-
wanie kontaktów 
towarzyskich)  

-,0135 ,2362 ,1360 ,1324 

N=65 N=65 N=75 N=75 

p=,908 p=,041 p=,245 p=,257 

Styl Skoncentrowany 
na Unikaniu 
 

-,0328 ,0302 -,1885 -,0680 

N=65 N=65 N=75 N=75 

p=,780 p=,797 p=,105 p=,562 

 
Korelacja wahała się w  od 0,35 do 0,25, co oznacza, że im 

wyższe poczucie koherencji posiadała  badana osoba, tym częściej 
stosuje styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na zadaniu. 
Zgodnie z teorią Antonowskiego osoby o wysokim poczuciu kohe-
rencji mają tendencję do podejmowania wysiłku zmierzającego 
do rozwiązania problemu, zmiany sytuacji lub  poznawczych prze-
kształceń [2, 56]. 

Natomiast w przypadku stylu skoncentrowanego na emocjach 
uzyskano ujemne silne korelacje z poziomem poczucia koherencji, 
wahały się one  od -0,51 do – 0,64. Im mniejsze poczucie koheren-
cji, tym częściej osoba badana stosowała styl skoncentrowany na 
emocjach. Osoby o niskim poczuciu koherencji wykazują tendencję 
do koncentracji na sobie, na własnych przeżyciach emocjonalnych, 
często odczuwają złość, poczucie winy, napięcie, myślą życzeniowo 
[11, s. 56 ]. 

Z przeprowadzonej analizy stylów radzenia sobie ze stresem 
wynika, że prawie u wszystkich osób dominującym stylem jest styl 
zadaniowy, co jest wynikiem optymalnym, gdyż jest to styl najbar-
dziej pożądany (mniej koncentrują się na unikaniu, a najmniej na 
emocjach). Wobec tego, takie czynniki jak zwód, wiek i wykształce-
nie nie miały znaczenia. Osoby zorientowane na problem potrafią 
opanować działanie stresu, usunąć lub opanować jego działanie. 
Podejmują bezpośrednie działanie nastawiając się na rozwiązanie 
problemu. Taką postawę można określić jako spójną i logiczną, 
biorąc pod uwagę stresory, o których pisano wcześniej. Napięcie 
powstające w wyniku zaistniałej sytuacji nie przeradza się w długo-
trwały i silny stres.  

Interpretacja ogólnych wyników na podstawie analizy Kwestio-
nariusza Orientacji Życiowej wskazuje na osiągnięcie, przez perso-
nel Zespołów Ratownictwa Medycznego, średniego poziomu normy. 
W rozłożeniu na poszczególne skale, najbardziej preferowanym 
poczuciem okazało się poczucie zaradności, w następnej kolejności 
poczucie zrozumiałości i poczucie sensowności. Taka preferencja 
stylów może sugerować, że jednostki z niższym poczuciem sen-
sowności nie posiadają wystarczających motywacji, aby móc spo-
strzec zdarzenie jako wyzwanie warte zaangażowania. Jednakże, 
pomiędzy tymi trzema skalami istotnych różnic nie dostrzeżono. 
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Można powiedzieć, że kształtują się one na przybliżonym poziomie. 
Jak podaje autor kwestionariusza Aaron Antonovsky, osoby charak-
teryzujące się równym poziomem trzech skal przejawiają stabilny 
typ doświadczeń [2, s.35]. Wzorzec spostrzegania świata jest sta-
bilny lub jak nazywa Antonovsky – koherentny. Innymi słowy mó-
wiąc, relacja pomiędzy uogólnionymi zasobami odpornościowymi, a 
koherencją jest spójna. Im wyższe zasoby tym wyższe poczucie 
koherencji. Powtarzalność doświadczeń życiowych, które charakte-
ryzują się spójnością, kształtują równowagę pomiędzy niedociąże-
niem  a przeciążeniem, a tym samym rozwijają poczucie koherencji. 
Badane osoby wykazały pewność, że dysponują wystarczającymi 
zasobami aby poradzić sobie z trudnościami. Wybór takiej strategii 
wpływa pozytywnie na reakcje fizjologiczne utrzymujące zdrowie w 
dobrej kondycji. 

Osoby z takim poczuciem koherencji traktują stresory nie  jako 
zagrożenie lecz jako wyzwania, którym można sprostać. Natomiast 
osoby o niskim poczuciu koherencji są skoncentrowane na emo-
cjach negatywnych oraz podejmują zachowania antyzdrowotne. 
Skupienie na sobie i na negatywnych przeżyciach powoduje, że 
napięcia się utrzymują i utrwalają co prowadzi do stresu. 

Wyniki, które uzyskano podczas analizy badań pozwoliły na 
poznanie związku poczucia koherencji ze stylami radzenia sobie. 
Zakres projektu pominął inne elementy transakcji stresowej, lecz 
może być podbudową do dalszych badań wśród pracowników Ze-
społów Ratownictwa Medycznego.  

5. WNIOSKI 

Prawie u wszystkich członków zespołów ratownictwa medycz-
nego dominującym stylem radzenia sobie był styl zadaniowy. jest to 
wynik optymalny i pożądany ze względu na charakter wykonywanej 
pracy. 

Wykształcenie, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód i 
wiek w badanej grupie nie ma związku ze stylami radzenia sobie. 

Członkowie zespołów ratownictwa medycznego kształtują się w 
średnich normach poczucia koherencji oraz charakteryzują się 
stabilnym typem doświadczeń życiowych skoncentrowanym  na 
stylu zadaniowym. 

PODSUMOWANIE 

Praca członków  Zespołów Ratownictwa Medycznego, jak mało 
której grupy zawodowej, jest znacznie częściej narażona na stres. 
Nieodłącznym aspektem w tej pracy jest kontakt  z wydarzeniami 
traumatycznymi dotykającymi człowieka. Ratownicy są świadkami 
bólu, rozpaczy, okaleczeń czy śmierci. Oczekiwania społeczne 
wobec nich są jasne, mają być odważni, silni oraz odporni. Podczas 
akcji ratunkowej Zespół Ratownictwa Medycznego skupia się na 
najważniejszych zadaniach. Ciążąca na nich odpowiedzialność za 
życie i bezpieczeństwo innych ludzi może kumulować urazy i napię-
cia wpływając destrukcyjnie na ich życie zawodowe i osobiste. 
Należy sobie także uświadomić, że w pracy ratownika często wy-
stępuje ryzyko narażenia na identyfikację z osobą poszkodowaną, 
oczekującą na pomoc. Ratownik staje wówczas przed poczuciem 
ogromnego zobowiązania. Jeżeli finał akcji ratunkowej nie będzie 
pomyślny to pojawiają się uczucia porażki, poczucia winy, które są 
niezależne od wkładu w trud i zaangażowanie wniesione w akcję 
ratunkową.  Wtedy pozostaje uporanie się z własnymi emocjami. Ta 
grupa ratowników, którą cechuje emocjonalna postawa, przeżywa 
więcej dylematów etycznych w swojej pracy.  

Jest wiele książek, publikacji i badań dotyczących stresu i spo-
sobów radzenia sobie, lecz nie ma skutecznej metody, która potrafi-
łaby zredukować powstałe napięcia. Uwarunkowane jest to biologią 
i psychiką osobniczą będącą sprawą subiektywną. Dlatego każdy 

sam musi wypracować sobie metody redukcji stresu. Takie które 
będą wykonywalne, satysfakcjonujące, dające ulgę psychiczną i 
fizyczną. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że z  rzecza-
mi, na które nie mamy wpływu należy się pogodzić, ale można 
zrobić coś, co jest w zasięgu naszych możliwości. Mam tu na myśli 
chociażby dbałość o kulturę psychofizyczną w postaci aktywności 
ruchowej, sposobu odżywiania, unikania używek, itp. Lecz aby 
skutecznie móc sobie pomóc konieczna jest choćby podstawowa 
wiedza na temat biologii i psychologii stresu. Czasem najlepsze 
metody nie są w stanie zastąpić największego zasobu jakim może 
być wsparcie ze strony rodziny, bliskich czy przyjaciół.  

Spojrzenie człowieka na stres zależy od jego zasobów osobi-
stych i społecznych. Radzenie sobie ze stresem łączy się z zaanga-
żowaniem pozytywnych emocji. Każdy z nas poszukuje zadowole-
nia i przyjemności w życiu. Jednak postrzeganie przez człowieka 
trudnych sytuacji, w dużej mierze zależy od efektywnego radzenia 
sobie ze stresem. To każdy z nas posiada w swej psychice umiejęt-
ności do pozytywnego postrzegania i analizowania sytuacji trud-
nych.  

Modyfikacja negatywnych przekonań, sięganie po zasoby, któ-
re tkwią w nas, zmiana stylu życia, troska i szacunek do siebie 
samego może ułatwić skuteczne radzenie sobie ze stresem. 
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Coping with stress and sense of coherence among workers of 
medical rescue teams part 2 

In recent times, the issues of health and stress coping 

meet the growing interest of researchers and scientists. One 

of the scientists involved in health is A. Antonovsky. His con-

cept of salutogenesis allows one to assess the costs of health 

in the event of occupational stress. Depending on the given 

occupation, a person receives different amounts of stimuli 

that affect his perception of the world, the environment, peo-

ple and the activities we do. Although we would prefer to 

throw away the stress from our experience, it constitutes an 

integral part of the life of every person. Beyond any doubt, 

this group includes the employees of medical rescue teams. 

Determining dependencies that exist between the sense of 

coherence and styles of coping with stress among employees 

of teams will be the subject of this project. For a theoretical 

basis there will serve two concepts: transactional theory of 

stress by R. Lazarus and salutogenetical theory by A. An-

tonovsky.  
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