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Pályamunkámat tiszta szívből bajtársaimnak ajánlom.

„ Túl a szakmai tárgyi tudás anyagán, a szakmai fejlődés beláthatatlan lehetőségein, van 

a  mi munkánkban valami,  amit  talán szubjektív átélésnek lehetne nevezni.  Kell  egy 

szubjektív  rezonancia  ahhoz,  hogy  túllássunk  a  szakmai  részen,  és  a  sérült  mögött 

megláthassuk az embert, a tények mögött megláthassuk az eseményeket és okokat, kell, 

hogy ezekre szubjektív módon reagáljunk és hangot adjunk annak. A legigazibb élet 

legsűrűbb  valóságában  élünk  és  dolgozunk,  tehát  ismerjük  a  problémák  velejét  és 

tüneteit  is.  Itt  kell  hatnunk,  és  ténykedésünk  komplettebb  lehet,  mint  bármely  más 

szakmáé:  részt  vehetünk  nemcsak  az  egyén,  hanem  a  társadalom  sebeinek, 

betegségeinek feltárásában, gyógyításában is.”

Dr. Felkai Tamás (1922-1997)
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Rövidítések

OMSZ: Országos Mentőszolgálat

MSZ: Mentőszervezet

DAR: Dél-alföldi Régió

MBI: Maslach Burnout Inventory

WHO: World Health Organisation

CBI: Copenhagen Burnout Inventory

JBI: Jerabek's Burnout Inventory

FIBS: Farber Inventory of Burnout Subtypes

SMBM: Shirom-Melamed Burnout Measure
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1. Összefoglaló

Bevezetés: Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint 2030-ra a vezető halálokok 

hátterében a kiégés fog állni.

Célul  tűztük  ki a  kiégés  prevalenciájának  megállapítását  a  Dél-alföldi  Régió 

mentődolgozóinak körében, továbbá arra a kérdésre is kerestük a választ, vajon van-e 

kapcsolat  a  kiégés  gyakorisága  és  a  mentődolgozók egészségi  állapota  között.  Ezen 

kívül kíváncsiak voltunk, van-e területi különbség a dolgozók kiégettségi állapotában. 

Módszer: a vizsgálati populációt az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetéhez 

tartozó mentőállomások 250 dolgozója alkotta.

A  felmérés  eszközéül  a  Maslach  Burnout  Invetory  (MBI)  önkitöltéses  kérdőívet 

választottuk.  A  22  tételből  álló  kérdőív  a  kiégést  három  dimenzióban  méri,  az 

emocionális kimerülés, a deperszonalizáció és teljesítménycsökkenés tartományában. A 

statisztikai  feldolgozást  az  SPSS  programcsomag  segítségével,  a  Spearman 

rankkorreláció és Kruskall-Wallis tesztek alkalmazásával végeztük.

Eredményeink azt  tükrözik,  hogy  a  tesztet  kitöltők  az  emocionális  kimerülés  és  a 

deperszonalizáció dimenziójában érintettek, személyes teljesítményük ezzel fordítottan 

arányos.  Jelentős  területi  különbségeket  kaptunk:  a  Bács-Kiskun  megyei 

mentőállomások  dolgozóinak  kiégettsége  a  legsúlyosabb;  ez  mind  az  emocionális 

kimerülésre, mind a deperszonalizációra érvényes.

Következtetések: vizsgálatunk  eredményei  sürgető  beavatkozásra  hívják  fel  a 

figyelmet. Intézményi támogatásra van szükség, részben a megelőzés terén, valamint 

annak  érdekében,  hogy  a  munkatársak  meg  tudjanak  birkózni  a  kiégés 

következményeivel.
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2. Bevezetés

Manapság egyre több szó esik a  segítők betegségéről.  Nemcsak a  média,  hanem az 

egészségügyi szolgáltatók is egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a probléma feltárására, 

és kezelésére. Kutatásunk alapvetően az egészségügyi szektorra, és azon belül is egy 

speciális csoportra, a mentődolgozókra irányult. Ők azok, akik a nap 24 órájában a hét 

minden  napján  a  legkiszolgáltatottabbakon  segítenek.  Kíváncsiak  voltunk,  hogy  a 

segítők megbetegedései hogyan jelentkeznek náluk.

A szakirodalom 1974 óta használja a kiégés fogalmát. Először Herbert Freudenberger 

pszichoanalitikus  alkalmazta  a  szakmai  viselkedés  leírására,  amely  szerint  az  egyén 

fizikai és lelki erőforrásainak kiapadásáról van szó. 

„Ez a szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, 

emocionális,  mentális  kimerülés  állapota,  amely  a  reménytelenség  és  inkompetencia 

érzésével,  célok  és  ideálok elvesztésével  jár,  s  amelyet  a  saját  személyre,  munkára, 

illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek” [6].

Ez  a  megfogalmazás  nem  keverendő  össze  Schmidbauer  1977-ben  leírt  segítő 

szindrómájával.  Kutatásában  a  segítők  személyiségét,  a  foglalkozásválasztás 

motivációját, valamint a segítő-kliens kapcsolat buktatóit vizsgálta. Eredményei alapján 

a  Helfer-szindróma  a  segítő  saját  ingatag  pszichés  egyensúlyával  hozható 

összefüggésbe, ami a szociális segítésen keresztül merev életformává alakul. A segítő 

szindróma a humanisztikus pályamotiváció sajátos alakulása, míg a kiégés fogalmát a 

munkastresszel hozzák szoros összefüggésbe.

Más  kutatók  is  foglalkoztak  a  témával,  Chermiss  szerint  a  kiégés  olyan  folyamat, 

amelyben a stressz és a hajszolt munka hatására a hajdanában elkötelezett szakember 

eltávolodik  munkájától  [10]  [18].  Christina  Maslach  szerint  az  egyén  a  törődési 

szándékát veszti el azokkal szemben, akikkel együtt dolgozik. Hátterében az érzelmi 

kapacitás kimerülését hangsúlyozza, aminek következtében az egyén nem lesz képes 

pozitív érzéseket, tiszteletet, empátiát tanúsítani a kliens iránt. A fogalom bár számos 

meghatározásában közös, olykor mégis összetévesztik a krónikus fáradtsággal, vagy a 

kifáradással,  azonban  ez  utóbbi  esetén  nem  jeleneik  meg  a  reményvesztettség,  a 

tehetetlenség, és a „nincs kiút” érzése [3].
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Vizsgálati lehetőségek:

A kiégés jelenségét kezdetben egy dimenzióban vizsgálták. Az ilyen kérdőíveket úgy 

állították össze, hogy valamennyi kérdés ugyanazt a jelenséget mérje, melyet akkoriban 

csak  kiégésnek  hívtak.  Ilyen  típusú  kérdőívek  közé  tartozott  Pines  (1992), 

Freudenberger  (1980),  amely  kiégés  fokozatait  mérte,  és  Appelbaum (1981) testi  és 

pszichológiai  tüneteket  feltáró  kérdőíve  is.  A  kiégés  mértékének  és  előfordulási 

gyakoriságának vizsgálatára célszerű ezeket a kérdőíveket használni [22].

A  téma  talán  legjelentősebb  képviselői  Maslach  és  Jackson,  akik  a  kiégést 

többdimenziós  jelenségként  képzelték  el.  Az általuk  összeállított  kérdőív  a  Maslach 

Burnout Inventory (MBI), három dimenzió mentén mér. Az emocionális kimerülés – 

talán  ez  a  legmeghatározóbb  dimenzió  –  a  kiégés  vezető  tünete.  Arra  utal,  hogy  a 

személy  érzelmi  erőforrásai  kiapadnak,  úgy érzi,  nincs  semmi,  amit  másoknak lelki 

szempontból adhatna. A deperszonalizáció nem más, mint egy negatív és személytelen 

attitűd  kialakítása  a  kliensekkel  szemben,  akikkel  együtt  dolgozik  a  személy  a 

mindennapokban. Ezen felül azt is tartalmazza, hogy ezek a személyek megérdemlik ezt 

a  hozzáállást,  és  az  őket  ért  rossz  dolgokért  saját  maguk  a  felelősek.  Ez  egyfajta 

értékítélet,  melyet  a  segítő  hivatásban  dolgozó  közvetít  –  gyakran  emocionális 

kimerülése miatt  – kliensei számára.  A harmadik dimenzió a személyes teljesítmény 

hatékonyságának csökkenése, mely arra vonatkozik, hogy az egyén teljesítménye eltér 

attól, amit önmagától elvár és ehhez még nagyfokú negatív önértékelés is társul [14].

Világviszonylatban ez a kérdőív terjedt el,  könnyű kezelhetősége, értékelhetősége, jó 

megbízhatósági  mutatói  miatt  [15].  Akkor  célszerű  használni,  hogy  ha  a  kiégés 

mértékének  meghatározásán  túl  ok-okozati  összefüggéseket  szeretnénk  feltárni  a 

dimenziók között, vagy a vizsgálni kívánt változók kapcsolatát szeretnénk megragadni.

A kiégésnek folyamatjellege is van, fázisokra osztható. Edelwich és Brodsky négy fázist 

különít el [5].

• A remények fázisa

• A munkaszeretet fázisa

• A frusztráció fázisa

• Az apátia fázisa
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A remények fázisánál nagy erőbedobással, hatalmas lelkesedéssel dolgozunk céljaink 

eléréséért.  Önként  többletmunkát  vállalunk,  élvezzük  a  nélkülözhetetlenség  érzését. 

Ezzel  párhozamosan  saját  szükségleteink  háttérbe  szorulnak,  úrrá  lesz  rajtunk  a 

„semmire sincs időm” érzés. A lelkesedés túlzottan nagy, felfokozott az energikusság, 

élénk a kapcsolattartás a kollégákkal, akár munkaidőn kívül is. Óriási a szakma iránti 

érdeklődés,  fáradozunk a siker elérése érdekében, gyakran azonosulunk a munkával, 

munkatársakkal, problémáikkal. A magánélet és a munka összefonódik, az egyén a saját 

személyiségét  tekinti  legfontosabb  munkaeszközének.  Munkája  kudarcát  saját 

személyisége kudarcaként éli meg. Munkájának irreális elvárásokkal lát neki, azonnali 

eredményeket vár el magától, emiatt fokozott bizonyítási kényszer alakul ki. 

A munkaszeretet fázisában viszonylagos egyensúlyt találunk reményeink és munkánk 

eredményessége között. Ha idejében felismerjük a túlzott bizonyítási vágyat, és képesek 

vagyunk a feladatok egy részét félretenni,  akkor kialakulhat egy egészséges munka-

magánélet  arány,  és  nem  nyomjuk  el  saját  szükségleteinket.  Így  életörömünk  és 

életerőnk sem fog elveszni. A fázis kezdeti időszakában nő a távolság a munkatársak és 

közöttünk, csökkennek a pozitív érzések. Higgadtabbá válunk, a szakma iránti túlzott 

lelkesedés  kiegyensúlyozott  elköteleződésbe  fordul  át.  A  jogos  elvárásokat  és  a 

teljesíthetetlen  feladatokat  képesek  leszünk  elkülöníteni  egymástól.  Kollégáinkkal 

együttműködőek  vagyunk,  munkánkat  érdeklődéssel  és  kellő  türelemmel  végezzük. 

Egészséges  távolságot  tudunk  tartani  a  feladattól  és  munkatársainktól,  azonban 

nyitottak vagyunk új kezdeményezések irányába. 

A frusztráció  fázisában  nem  vagyunk  képesek  a  harmonikus  munka-és  életritmus 

kialakítására,  ennek  megfelelően  megszűnik  a  feladatok  delegálásának  képessége, 

kialakul  a  kontrollvesztéstől  való  félelem.  Úgy  érezzük,  a  „dolgok  kicsúsznak  a 

kezünkből”. Munkánk során fáradtságot tapasztalunk, és gyakran hibákat követünk el. A 

magánélet  háttérbe  szorul,  személyes  igényeinket  elfojtjuk,  megjelennek  a  testi 

kimerülés jelei, de ezeket is igyekszünk titkolni a külvilág elől, gyakran túlteljesítéssel 

kompenzálunk. Gondolatvilágunk beszűkül, a régi értékrend lassan eltűnik, csökken az 

önmagunkkal szembeni elvárásunk. Romlik a teljesítőképességünk, elkötelezettségünk, 

nyitottságunk,  önértékelésünk,  és  ezzel  együtt  nő  a  bűntudat.  A  beosztottakkal, 

munkatársakkal  való kapcsolat  a  bevált  rutin  alapján  működik,  és  csak a  feltétlenül 

szükséges  dolgokra  korlátozódik.  Időnként  megjelenik  a  tehetetlenség  érzése,  a 
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kétségbeesés,  elveszítjük a beszélgetés fonalát.  Érdekes módon a humorérzék lassan 

visszafejlődik, hirtelen hangulatingadozások tapasztalhatók. Növekszik a nyugtalanság 

és a gyengeség érzése, előtérbe kerül a pesszimizmus és a fatalizmus. A kiégett vezető 

sztereotípiákban gondolkodik a munkatársakról, előtörnek az addig elzárt előítéletek. A 

beszédstílust egyre inkább a szakmai zsargon jellemezi.

Az apátia fázisában már a visszahúzódás, ellenségesség a jellemző. A kiégett vezetőt az 

ellenséges  szándék  feltételezése  jellemzi,  egyre  gyakrabban  él  különböző  hatalmi 

szankciókkal.  Hivatását  értelmetlennek  és  üresnek  tartja,  a  szakmai  és  közéleti 

tevékenységektől  egyre  inkább  visszahúzódik.  Apátiával  védekezik  a  valós  vagy 

feltételezett  kudarcok  ellen.  A kockázatok  kerülése,  a  feladatok elhanyagolása  válik 

jellemzővé.  Határidők tekintetében a  pontatlanság lesz jellemző,  gyakoribbá  válik  a 

késés,  ami  korábban  sokkal  ritkább  volt.  A  fantázia  szegényebbé  válik, 

rugalmatlanabbak,  merevebbek  leszünk.  A  gondolkodást  a  „fekete  vagy  fehér” 

leegyszerűsítés jellemzi. Önértékelési zavarunk egyre láthatóbb lesz [11].

Hézser munkájában a burnout szindróma alakulását 12 lépcsős folyamatként írja le [11]. 

Ezek a következők:

• Bizonyítási kényszer

Túlzott lelkesedés, hatalmas energia mobilizálása a feladatok elvégzéséért

• A fokozott erőfeszítés fázisa

Képtelen másoknak átadni a feladatokat

• A saját igények elhanyagolása

Komorság,  lehangoltság,  káros  szenvedélyek  megjelenése  a  keletkező 

feszültségek oldására

• A saját igények, konfliktusok elfojtása

Kiegyensúlyozatlanság, az egészség miatti aggódás, megközelíthetetlenség

• Értékrend-átalakulás

Az  időérzékelés  torzulása,  a  jelenre  való  beszűkülés,  a  közvetlen  emberi 

kapcsolatok deformálódása

• A problémák tagadása

Izolálódás,  intolerancia  a  környezettel,  a  kapcsolatok  redukálása  a 

legszükségesebbre
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• Kimenekülési igény

Agresszió vagy bohóckodás, félelem az elmagányosodástól

• Magatartás-változás

Minden külső vélemény és kritika elutasítása

• Deperszonalizáció

Elvész, megváltozik az önérzékelés, a saját test érzékelése

• Belső üresség

A belső  űrtől  való  félelem,  napi  szinten  néhány percnyi  elégedettséggel  járó 

elfoglaltság

• Depresszió

Energiahiány,  örömtelenség  érzése,  kétségbeesés,  aggódás  az  egészség  miatt, 

kilátástalanság, negatív jövőkép

• Súlyos pszichoszomatikus állapot

Testi és/vagy lelki megbetegedés, súlyos, akár életveszélyes állapot

Fontos  a  ciklikus  elképzelés,  amely  arra  utal,  hogy  számtalanszor  megismételheti 

önmagát.  Érdemes  tisztázni,  hogy  hol  tart  az  egyén  ebben  a  folyamatban,  hiszen  a 

kiégés különböző fázisaiban különböző intervenciós lépéseket kell tenni.

A burnout okai:

• Hiányos teljesítménymérés (kontroll)

• Visszajelzés, megerősítés hiánya

• Alacsony jövedelem

• Extra igénybevétel mellett nagy felelősség

• Gyakori krízishelyzet

• Elégtelen adminisztratív támogatás, adminisztratív terhek

• Korlátozott előrelépési lehetőség

A kiégés tünetei:

• Pszichés  tünetek:  reménytelenség,  tehetetlenség  érzése,  az  érzelmek 

kontrollálása  felborul,  düh,  agresszió;  csökken  a  koncentrálóképesség  és  az 
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emlékezőtehetség

• Fiziológiai  tünetek:  állandósult  feszültség,  csökken  az  immunitás,  magas 

vérnyomás, ritmuszavar, magas pulzusszám

• Magatartásbeli tünetek: gyakori kontrollálatlan, agresszív kitörések, a szakmai 

érdeklődés csökkenő tendenciája, csökken a teljesítő– és kezdeményezőkészség: 

a „felső utasításra várás” lesz jellemző

• A  szociális  magatartás  változása:  visszahúzódás,  a  kollegiális  kooperatív 

kapcsolatok csökkenése, a baráti kör elhanyagolása, korábbi hobbik feladása

• Problematikus  viselkedésformák:  elhatalmasodó  cinizmus,  közömbösség, 

dehumanizáció

A  kiégés  megelőzésében  fontos  tényező  a  foglalkozásválasztás  átgondolása.  A 

motivációk tudatossága döntő, hiszen ha nem a valós szükségleteinkre válaszolunk az 

adott tevékenységgel, akkor azok nem is elégülhetnek ki, és belső feszültséget okozva 

továbbra  is  hatnak  ránk.  A  kiégés  folyamatának  megállapításában  a  szellemi 

beállítottság megváltoztatása a legfontosabb. Tisztáznunk kell magunkban, melyek azok 

a  pontok,  ahol  sikertelenséget  élünk meg.  Időt  kell  szakítanunk a számunkra  fontos 

örömök átélésére, pihenésre, kikapcsolódásra. A kiégést azzal is elkerülhetjük, ha 5-7 

évente szakmai szerepváltás történik, esetleg alkotó időszakokat iktatunk be. Fontos a 

munkatársaknak megadni az autonómiát, a szakmai fejlődés lehetőségét, az anyagi és 

erkölcsi megbecsülést. A munkahelyi stábmegbeszélések, esetmegbeszélések, szakmai 

továbbképzések,  kollegiális  konzultációk,  a  túlterheltség  szabályozására  bevezetett 

rendszerek csökkentik a kiégés kockázatát.

Egyik speciális  populáció a mentődolgozó,  ugyanis ők azok,  akik „a legigazibb élet 

legsűrűbb valóságában” élnek és dolgoznak. A sürgősségi ellátás területén belül kint a 

helyszínen önállóan, segítség és konzíliumok nélkül, kritikus állapotú betegek ellátását 

végzik.  Ahhoz,  hogy  megértsük  munkájukat,  tekintsük  át,  hogyan  is  alakult  ki 

hazánkban a mentés, mint közfeladat.

Történeti áttekintés

A  szervezett  mentés  hazánkban  1887-ben  kezdődött,  Európában  másodikként.  A 

Budapesti Önkéntes Mentő Egylet (BÖME) első lófogatú mentőkocsija 1887. május 10-

én  indult  el  a  Budapesti  Lipót  bazár  elől  életet  menteni.  1890-ben  épült  meg  a 
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mentőpalota  a  Markó utcában,  mely  jelenleg  az  OMSZ Központi  mentőállomása,  a 

Központi Irányító Csoport (KICS), és a szolgálatvezető főorvosok székhelye. Jelenleg 

két rohamkocsi, három ESET kocsi, és a gyermek rohamkocsi állomásozik itt. Később 

sok vidéki városban is szárnyra kapott a mentés szele, ezek összefogásából 1926-ban 

létrejött a Városok és Vármegyék Önkéntes Mentő Egylete (VVÖME). A BÖME és a 

VVÖME jogutódjaként 1948. május 10-én hozták létre a hazánkra kiterjedő hatáskörű 

államilag szervezett mentést, az Országos Mentőszolgálatot. Azért fontos információ ez 

számunkra, mert 1948 óta gyakorlatilag változatlan formában, csak kisebb szervezeti és 

szolgálati átalakításokkal működik. 1954-ben útjára indult a rohamkocsi mozgalom a 

világon elsőként, később a légimentés, és napjainkban a motoros-és vízimentés is [7]. 

3. Célkitűzés

A téma aktualitását jelzi, hogy a WHO becslése szerint 2030-ra a vezető halálokok a 

kiégéssel összefüggésbe hozható egészségkárosodások lesznek. Vizsgálatunkban célul 

tűztük ki  a  kiégés  prevalenciájának megállapítását  az Országos Mentőszolgálat  Dél-

alföldi  Regionális  Mentőszervezeténél  dolgozó  bajtársak  körében.  Ezen  túlmenően 

kerestük a választ arra is, hogy van-e kapcsolat a kiégés gyakorisága, és a dolgozók 

egészségügyi állapota között. A régióban található három megye között különbségeket 

kerestünk  a  burnout  előfordulása,  a  különböző  dimenziók,  és  ezek  korrelációja 

vonatkozásában.

4. Anyagok és módszerek

Vizsgálati populáció:

Vizsgálatunkat  2009.  májusában  végeztük  Az  Országos  Mentőszolgálat  Dél-alföldi 

Regionális Mentőszervezetének dolgozói körében. Mint kivonuló mentőápoló, kíváncsi 

voltam,  kollégáim  körében  beszélhetünk-e  kiégésről,  és  ha  igen,  milyen  okokra 

vezethető  vissza.  A  kutatást  Maslach  Burnout  Inventory  segítségével  végeztük,  a 

kérdőíveket  állomásonként  külön  szedve,  és  állomásvezetői  értekezlet  keretében  a 

regionális orvosigazgató asszony (Dr. Cserjés Andrea) osztotta ki az általunk mellékelt 
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felhívó  levéllel  együtt.  Régiónkban  összesen  961  kivonuló  bajtárs  dolgozik,  az 

adminisztratív dolgozóknak, és a négy mentésirányító csoportnak (Szeged, Békéscsaba, 

Kecskemét,  Baja)  nem  küldtünk.  Összesen  250  pontosan  kitöltött,  és  értékelhető 

kérdőív érkezett vissza, melyek kiértékelését megkezdtük. A tesztet kitöltők túlnyomó 

többsége  mentőgépkocsi-vezető  vagy  mentőápoló  volt,  közöttük  nagy  az  átfedés, 

elenyésző része  pedig  mentőtiszt  vagy mentőorvos.  Láthatjuk,  hogy közel  90  %-uk 

középfokú végzettséggel rendelkező szakember [1. ábra].

1. ábra: Vizsgálati populáció

Ahhoz,  hogy  megértsük  a  mentők  mentális  állapotát,  érdemes  megismerkednünk 

munkakörülményeikkel, és ezek változásával.

A szolgálati beosztás hasonlóan készül, mint 50 évvel ezelőtt, annyi változás történt, 

hogy  az  ezredfordulón  megszűnt  a  24  órás  szolgálat  lehetősége,  azóta  12  órás 

műszakokban  dolgozunk  folyamatos  munkarend  szerint,  és  nem  engedélyezett  a 

túlmunka, mely régebben jobb megélhetési lehetőséget biztosított a bajtársaknak. Ennek 

azonban  negatív  következménye  volt  a  havi  350  órás  munkaidő,  mely  nem  adott 

lehetőséget  a  pihenésre.  Jelenleg  8  óra  napi  munkarend  alapján  12  órás  folyamatos 

munkarendre  átszámolt  munkaidő  keret  van  érvényben.  Bérezés  a  Magyar 

Államkincstár által történik a mindenkori közalkalmazotti bértábla alapján.
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Vizsgálat kivitelezése:

A teszteket a régió 30 mentőállomásán osztottuk ki, egy hónapos kitöltési lehetőséggel, 

anonym módon. A névtelenség miatt a szolgálatban eltöltött időt, és a beosztást nem 

kérdeztük, ugyanis ezek segítségével könnyen azonosíthattuk volna a dolgozókat  [2. 

ábra]. Az állomások listáját az alábbi ábra tükrözi.

2. ábra: A vizsgálatban részt vevő állomások

A megkérdezett állomások közül 12 küldött vissza kérdőívet határidőn belül. A többi 

állomáson nem szerettük volna megismételni a tesztet felettesi kényszer hatására, mivel 

befolyásolta volna az eredményeket. A beküldő állomásokat az alábbi ábrán láthatjuk 

[3.ábra].
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3. ábra: a kérdőívet kitöltő állomások

Kitöltött  kérdőívet  Bács-Kiskun  megyéből  Kalocsa,  Kiskőrös,  Kiskunhalas  és 

Kiskunmajsa; Csongrád megyéből Makó; Békés megyéből Szarvas, Békéscsaba, Gyula, 

Sarkad, Zsadány és Szeghalom mentőállomásról kaptam vissza. [3. ábra]

Vizsgálati eszköz:

A kiégés  vizsgálatának  empirikus  és  szisztematikus  kutatási  időszaka  az  1980-as 

években kezdődött. A jelenség kvantitatív vizsgálata kérdőíves módszerrel lehetővé tette 

nagyobb  populáció  vizsgálatát  is.  A  Maslach  Burnout  Inventoryt  elsőként  humán 

foglalkozásúak, később oktatásban dolgozók kiégésmutatóinak feltárására fejlesztették 

ki. Maslach és Jackson ápolók és orvosok körében vizsgálták a kiégést, eredményeiket 

pedig  összehasonlították  a  humán  foglalkozásúaknál  mért  értékekkel.  Mindkét 

célcsoportnál (ápolók és orvosok) hasonlóan magas emocionális kimerültséget mértek, 

azonban  nővéreknél  a  személyes  teljesítmény  csökkenése,  orvosoknál  viszont  a 

deperszonalizáció  jelentkezett  markánsabban.  Ezt  azzal  magyarázták,  hogy  a 

páciensekkel való kapcsolat eltér a két szakterületen. 

Az MBI 22 kérdéses tesztje a kiégést a korábban említett három dimenzió mentén méri 

(emocionális  kimerültség,  deperszonalizáció,  személyes teljesítmény csökkenése).  Az 
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emocionális  kimerültséget  az  1,2,3,6,8,13,14,16,20  kérdések  mérik,  melyekre  egytől 

ötig terjedő skálán kell választ adniuk, Az elért pontszám alapján alacsony (9-12 pont), 

közepes  (13-19  pont),  és  magas  (20-25  pont)  kategóriákat  különítünk  el. 

Deperszonalizáció  tekintetében  az  5,10,11,15,22  kérdések  a  mérvadók.  Szintén  öt 

fokozatú skálán pontozzuk, és három csoportba osztjuk a kapott értékeket. Alacsonynak 

tekinthető az 5-12 pont közötti, közepesnek a 13-19 pont közötti, magasnak pedig a 20-

25 pont közötti. Személyes teljesítmény kapcsán a 4,7,9,12,17,18,19,21 kérdések adnak 

számunkra támpontot. Három kategóriát különítünk el, magas (8-12 pont), közepes (13-

30 pont), alacsony (31-40 pont) [16].

A kérdőív  kiértékelését  kezdetben  kézzel,  majd  informatikus  bevonásával  az  SPSS 

programcsomag  segítségével  Spearman  rankkorreláció  és  Kruskall-Wallis  tesztek 

alkalmazásával végeztük.

5. Eredmények

Kutatásunk végeredménye hosszas elemzést követően készült el.  A Maslach Burnout 

Inventory három dimenzióját  (emocionális  kimerültség,  deperszonalizáció,  személyes 

teljesítmény csökkenése) pontszámok alapján értékeltük. Megvizsgáltuk,  hogy régión 

belül a három különböző megyében van-e szignifikáns eltérés. Értékeltük azt is, hogy a 

három  dimenzió  mennyire  korrelál  egymással.  Valamennyi  vizsgálat  alkalmával 

szignifikáns értékeket mértünk (p<0,001).

Elsőként a dolgozók emocionális kimerültségét vizsgáltuk. Az MBI 22 kérdéséből az 

erre irányuló meghatározások: 1,2,3,6,8,13,14,16,20. A kérdésekre adott összpontszám 

alapján  három  kategóriát  különítünk  el.  Első  kategória  az  alacsony  érzelmi 

kimerültséggel rendelkező bajtársak, ők 9-12 pontszám közöttiek. Közepes kategóriába 

a  13-19  közötti  pontszámot  elértek,  magas  kategóriába  pedig  a  20-25  közöttiek 

szerepelnek. 25 pont felett  kiugróan magas értékről beszélhetünk. Kapott  értékeinket 

megyénként és elért pontszám alapján ábrázoltuk diagramon. [4. ábra]
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4. ábra: Emocionális kimerültség megyénként

Látható,  hogy  emocionális  kimerültség  tekintetében  Bács-Kiskun  megye  vezető 

szerepet  foglal  el,  20-25  pont  közötti  átlagértékkel,  ez  magas  kategóriába  tartozik. 

Békés és Csongrád megye dolgozói is közepes értéket mutatnak. A grafikonon Békés 

megyénél  láthatóak  olyan  adatok,  melyek  jelentősen  eltérnek  az  átlagértéktől,  őket 

tesztlapjuk sorszáma alapján külön ábrázoltuk.

Deperszonalizációt  tekintve  szintén  megyei  bontást  alkalmaztunk.  Az  ehhez  a 

dimenzióhoz  tartozó  kérdések:  5,10,11,15,22.  Értékelésüknél  hasonlóan  három 

kategóriát különböztetünk meg, alacsonynak tekintjük 5-12 pont esetén, közepesnek 13-

19 pont esetén, magasnak pedig a 20-25 pont közöttieket. 25 pont felett extrém magas 

deperszonalizációs  értéket  tapasztalhatunk.  Kapott  értékeinket  megyénként  és  elért 

pontszám alapján ábrázoltuk diagramon. [5. ábra]
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5. ábra: Deperszonalizáció megyénként

Bács-Kiskun megye deperszonalizáció tekintetében is kiemelkedik a régió többi területe 

közül. 10-12 közötti pontszáma bár alacsony kategória, mégis több, mint más megyéké. 

Csongrád  megyéhez  viszonyítva,  és  az  összpontszámot  figyelembe  véve,  nagyjából 

15%-al magasabb a dolgozók negatív és személytelen attitűdje a betegekkel szemben. 

Deperszonalizáció tekintetében is a grafikonon külön jelöltük a nagyon eltérő értékeket. 

A harmadik  dimenzió  a  dolgozók  személyes  teljesítményének  csökkenése,  mely  azt 

prezentálja, hogy az egyén teljesítménye eltér attól, amit önmagától elvár, és ehhez még 

nagyfokú negatív önértékelés is társul [6]. Ide tartozó kérdések: 4,7,9,12,17,18,19,21. 

Kategorizálva magasnak tartjuk a 8-12 pontszám közötti értéket, közepesnek a 13.30 

közöttit,  és 31-40 között alacsonynak tartjuk. Kapott értékeinket megyénként és elért 

pontszám alapján ábrázoltuk diagramon. [6. ábra]
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6. ábra: Személyes teljesítmény megyénként

Személyes teljesítményüket legrosszabbnak a Bács-Kiskun megyei mentők tartják. Őket 

Békés és Csongrád megye követi. A Duna-partiak értéke 30 pont alatti, ez közepesnek 

mondható,  a  másik  két  megye  dolgozói  alacsonynak  ítélik  meg  személyes 

teljesítményük  csökkenését.  Az  eltérő  értékeket  itt  is  külön,  tesztlapszámuk  alapján 

jelöltük.

Vizsgálatunkban  arra  is  kíváncsiak  voltunk,  mennyiben  korrelálnak  egymással  a 

dimenziók. Mint bevezetőmben említettem, ennek kutatására a Maslach teszt kiválóan 

alkalmas.  [15].

Először a deperszonalizációt vizsgáltuk az emocionális kimerültség függvényében. A 

kapott értékeket a megfelelő kategóriák szerint diagramon ábrázoltuk. [7. ábra]
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7. ábra: Deperszonalizáció és az emocionális kimerültség közötti kapcsolat

Nyilvánvalóvá  vált,  hogy van,  és  elég erős  a  kapcsolat  a  dimenziók között.   Minél 

alacsonyabb  egy  ember  emocionális  kimerültsége,  annál  alacsonyabb 

deperszonalizációval találkozunk. A magas érzelmi kimerültséggel rendelkezők körében 

kétszer  magasabb  a  személytelen  attitűd  kialakítása  is.  Megállapítható,  hogy  ha 

csökkenteni lehetne a dolgozók emocionális értékét, csökkenne a deperszonalizáció is.

Ezek után érdekes vizsgálat  volt  a személyes teljesítmény értékelése az emocionális 

kimerültség  függvényében.  Feltételeztük,  hogy  a  magas  értéket  elérő  személyek 

rosszabbnak  fogják  látni  saját  munkahelyi  teljesítményüket.  Markáns  eredményeink 

igazolják  hipotézisünket.  A  kapott  eredményeket  a  megfelelő  kategóriák  szerint 

ábrázoltuk diagramon. [8. ábra]
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8.ábra: Személyes teljesítmény és az emocionális kimerültség közötti kapcsolat

A  kiugróan  magas  kategóriába  tartozó  kollégák  személyes  teljesítménye  saját 

értékelésük alapján közel 20 %-kal kevesebb, mint az alacsony tartományba esőké. Ez 

olyan szám, amely nehezen tolerálható munkateljesítmény csökkenést eredményez egy 

olyan környezetben,  ahol  nagyon magas  lelki  megterhelésnek vannak kitéve,  magas 

elvárásokat fogalmaznak meg velük szemben.

Olyan szűk szegmensét képezik az egészségügynek, ahol stressz,  és nagy felelősség 

elviselése  mellett  kell  nap  mint  nap  tevékenykedni.   Nem lehet   ekkora  „hiány”  a 

korrekt,  és  szakmai  elvek  alapján  működő  sürgősségi  ellátáson  belül.  Nemcsak  a 

dolgozóra hat ez negatívan, hanem a beteg sem kapja meg azt a színvonalú ellátást, 

amely az adott esetben életmentő, vagy hosszútávon más életkilátást nyújtó lenne. 

Ha a személyes teljesítményt a deperszonalizáció függvényében vizsgáljuk, láthatjuk, 

hogy  itt  is  fordított  arányosság  van  a  mentők  deperszonalizációja,  és 

munkateljesítménye  között.  [9.  ábra]  Ha  közepes  értékeket  kapunk,  teljesítményük 

mérhetően alacsonyabb lesz.
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9. ábra: Személyes teljesítmény és deperszonalizáció kapcsolata

Figyelembe kell azt is vennünk, ami nem mérhető, de mégis jelen van. Ez pedig az a 

szerepkör,  melyben  dolgozunk.  A  mentők  „élet-halál  urai”,  sok  bajtárs  ennek 

megfelelően  túlértékeli  önmagát,  felvesz  egy  hős  szerepet,  melyben  saját 

nélkülözhetetlenségét,  és szakmai tehetségét hangsúlyozza.  Ebbe a szerepbe nem fér 

bele az, hogy ő nem jól dolgozik, nem kedves a betegekkel, nem látja el maradéktalanul 

feladatait.  „A mentőzés  szerelem”,  ahogyan Dr.  Simon  Marianna  egykori  regionális 

orvosigazgatóm mondta. Éppen ezért lehet, hogy saját teljesítményünk rosszabb, mint 

amilyennek  a  teszten  látszik.  Hiszen  a  szerelem  elvakít  minket,  és  nem  tudunk 

objektíven állást foglalni saját munkánkat illetően. 

6. Megbeszélés

A kutatási  trendek  napjainkban  nem csak  arra  irányulnak,  hogy  felmérjék  a  kiégés 

incidenciáját  illetve  prevalenciáját,  hanem  egyre  nagyobb  szerepet  kap  a 



23

költséghatékonyság is. Főleg a táppénzes napok száma, és a munkahelyi csapatépítő 

tréningek szerepe kapott nagyobb hangsúlyt. 

A  kutatások  során  olyan  stressztényezőket  is  figyelembe  vettek,  mint  a 

szerepbizonytalanság,  szerepkonfliktus,  negatív  munkakapcsolat,  munkahelyi  légkör, 

személyközi  konfliktusok,  abúzusok,  a  vezetés  jellege,  a  vezető  személye,  társas 

támogatás [3,20,25,23].  

A tényezőket  feltáró  kutatások  három  főbb  területre  irányultak,  egyrészt  a  munka 

specifikumai, másrészt a foglalkozás jellegzetességei, valamint a szervezet specifikumai 

[1].

Az elmúlt harminc évben a jelenség mérésével kapcsolatban is történtek előrelépések: 

újabb mérőeszközöket dolgoztak ki. Kristensen és munkatársai a Copenhagen Burnout 

Inventory (CBI) megalkotásával nemcsak egy új mérőeszközzel, hanem egy új elméleti 

koncepcióval késztettek gondolkodásra. Hat pontban foglalták össze észrevételeiket arra 

vonatkozóan, hogy miért ne az MBI-t használjuk a kiégés mérésére. Visszatértek az egy 

dimenziós elképzeléshez, amit a testi és szellemi fáradtság és kimerüléssel illettek [13]. 

Szerintük hiba az egyén kimerültségének mértékét,  a személytelen bánásmódot  és  a 

csökkent  teljesítményt  kiégésként  említeni,  amikor  a  mérőeszköz  is  külön  kezeli  a 

kiégés ezen aspektusait. A CBI a kiégést egyedülálló módon az életre - speciálisan a 

munkahelyre, és a klienseknek nyújtott szolgáltatásokra – vonatkoztatja.  Továbbá azt 

hangsúlyozza, hogy nem kizárólag a munka világában értelmezhető jelenséggel állunk 

szemben. A Jerabek's Burnout Inventory (JBI) négy dimenzió mentén méri a kiégést: 

érzelmi kimerülés, általános kimerülés,  deperszonalizáció és a munkával kapcsolatos 

érdektelenség   [4].  Megszületett  továbbá  a  Farber  Inventory  of  Burnout  Subtypes 

(FIBS),  amely  a  kiégésben  szereplők  altípusait  próbálja  azonosítani.  A vizsgálatban 

résztvevőnek el kell döntenie, hogy a három jellemzés, profil szerint mennyire tudja 

magát  elhelyezni,  melyik  jellemzéssel  tud  azonosulni.  A Shirom-Melamed  Burnout 

Measure (SMBM) kidolgozása során három faktort neveztek meg; a testi fáradtságot, az 

érzelmi  kimerülést  és  a  kognitív  elfáradást  [26].  Az  új  mérőeszközöknek  nemcsak 

gyakorlati haszna van, hiszen elméleti megalapozottságuk is előtérbe kerül, így ismét 

kérdésessé válhat a kiégés fogalmi meghatározása.

Napjainkban  ismét  erősödik  a  kiégés  pszichoanalitikusi  szempontból  történő 

tanulmányozása,  a jelenség egzisztenciál-pszichológiai  elméleti  keretbe helyezésével. 
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Az alapgondolat az, hogy az egyén egzisztenciális jelentőségét munkáján keresztül is 

megélheti.  Ha  a  karrierválasztás  hátterében  tudattalan  szükségletek  állnak,  akkor  a 

személy hatalmas elvárásokkal, szenvedéllyel veti bele magát a munkába. A gyerekkori 

sebek vagy begyógyulnak, vagy a traumatikus élmények ismétlődnek. [24,28]

A korai időszak kutatásait jellemző megosztottság kezd eltűnni. Valójában az egyén a 

szervezet  részeként  működik,  így  mind  az  klinikai,  mind  a  szociálpszichológiai 

megközelítésnek  van  létjogosultsága.  Azzal,  hogy  az  egyént  a  környezet  részeként 

szemlélik,  az  elméleti  modellt  is  tágabb  keretbe  helyezik.  Maslach  és  Leiter  a 

kilencvenes  évek  végén  kezdte  el  kidolgozni  elméletét,  amelynek  alapgondolata  az 

egyén  és  a  munkakörnyezet  minél  jobb  illeszkedése  volt.  A munkakörnyezet  hat 

területét  jelölték  meg:  munkaterhelés,  kontroll,  jutalom,  értékek,  közösség  és  fair 

bánásmód. Ezeknél kulcsszerepe lehet az összeillésnek (matching), vagy az össze nem 

illésnek (mismatching). Az elképzelés szerint az egyén és a munkakörülmények tartós 

illeszkedési zavaraiból alakul ki a kiégés [1]. Maslach egyik tanulmányában különösen 

kiemeli  a  személyközi  dinamikák  jelentőségét,  vagyis  a  dolgozó  és  a  kollégák 

kapcsolatának  jelentőségét,  hiszen  ezzel  az  elképzeléssel  újabb  stresszhatások 

azonosíthatóak [17].

Hazai kutatások:

Hazánkban az utóbbi időben egyre népszerűbb lett a kiégés, mint téma, így nőtt az ezzel 

kapcsolatos publikációk száma is. Elsősorban az egészségügyi dolgozókat vették górcső 

alá,  különösen  az  ápolók,  nővérek  [19,21,27],  és  az  orvosok  [8,9]  váltak  a  kutatás 

alanyaivá.

Szicsek  Margit  krónikus  osztályon  és  szociális  intézményben  dolgozó  ápolók 

kiégettségét  és  immunkompetenciáját  vizsgálta.  „Azoknál  a  dolgozóknál,  akiknél  a 

kiégettségi mutató magasabb volt, a pszichológiai immunkompetencia bizonyos értékei 

eltértek az átlagtól”. Úgy tűnik, hogy nem a munkából adódó stressztényezők okozzák a 

legnagyobb veszélyt, hanem a munkahelyi légkörnek van döntő szerepe. Az emocionális 

kimerülés  értéke  emelkedett,  az  elszemélytelenedés,  és  különösen  az  egyéni 

teljesítménycsökkenés értékei viszont nem mutattak számottevő emelkedést [27].

Hegedűs és munkatársai mélyinterjúkat készítettek különböző szakterületeken dolgozó 

orvosokkal. Kutatásuk során arra a jelenségre mutattak rá, hogy az orvosok úgy érik el 
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az érzelmi távolságtartást, hogy egyre kevesebbszer keresik fel a beteget a betegágynál. 

[2].  A vizsgálatban  körvonalazódik  a  társas  támogatás  igénye,  különösen  szakmai 

nehézségek  esetén.  Megvizsgáltak  olyan  dolgozókat  is,  akik  súlyos  betegekkel 

foglalkoznak.  Kiderült,  hogy valamennyi mutató szerint – öngyilkossági gondolatok, 

depresszió, betegségek – súlyosabb képet jeleznek, mint más szakterületeken dolgozók 

[8].

Kovács  Mariann  a  pszichiátriai,  pszichoterápiás  ellátásban  dolgozók  között  végzett 

kutatást.  Aggasztónak  találta,  hogy  az  érzelmi  kimerülés  a  legmagasabb  a  három 

dimenzió  tekintetében,  annak  ellenére,  hogy  ezek  az  emberek  mentális  betegséggel 

küzdő embereken próbálnak segíteni. Egy 2000-ben Pécsett végzett kutatásból kiderül, 

hogy az osztály ellátási formája meghatározó a kiégés szempontjából: legmagasabb a 

mutatója az intenzív osztályon dolgozóknak, őket a krónikus, majd az aktív osztályon 

dolgozók követik [12].

Pikó  Bettina  (SZTE-ÁOK)  kérdőíves  vizsgálatában  a  kiégés,  szerepkonfliktus, 

munkaelégedettség  között  keresett  kapcsolatot.  Abból  indult  ki,  hogy  a  munkahelyi 

légkör  befolyásolja  a  pszichoszomatikus  tünetek  előfordulását.  Az  emocionális 

kimerültség  és  a  deperszonalizáció  összefüggésbe  hozható  a  pszichoszomatikus 

panaszokkal, fordított arányosságban áll a munkaelégedettséggel [21].

Valamennyi  kutatást  figyelembe  véve  elmondhatjuk,  hogy  hazánkban  igazán  nagy 

mintára kiterjedő keresztmetszeti vizsgálatok egyenlőre nem állnak rendelkezésünkre. 

Orvosok körében Győrffi  Zsuzsa és Ádám Szilvia  végzett  kutatást.  Vizsgálatukat  az 

MBI felhasználásával 187 orvoson végezték.  500 orvoshoz juttatták el  postai  úton a 

kérdőívet, közülük 108 nő és 75 férfi küldte vissza, p<0,05 szignifikanciszintet fogadtak 

el mérési határnak. A megkérdezettek közel 60%-a 50 év alatti szakorvos volt, túlnyomó 

többségüknél közepes és magas fokú emocionális kimerültséget és deperszonalizációt 

tapasztaltak. 

Egészségügyi  szakdolgozók  körében  Irinyi  Tamás  (SZTE-ÁOK)  végzett  kutatást  a 

Csongrád megyei egészségügyi szakdolgozók (ápolók, nővérek, asszisztensek) körében. 

Vizsgálatukhoz saját adatlapot készítettek, melyet validáltak, azonban egyedisége miatt 

nehezen összehasonlítható más kutatások eredményeivel. 

Szabadkai  szakdolgozók  körében  végzett  munkahelyi  környezet  és  kiégés  közötti 

összefüggés  vizsgálatot  Piczil  Márta  és  Pikó  Bettina.  A megkérdezett  egészségügyi 
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dolgozók jelentős arányban tapasztalnak olyan helyzeteket, amelyek lelki megterhelést 

jelentenek számukra. Ezzel párhuzamosan viszont nem rendelkeznek olyan kapcsolati 

hálóval, amely hatékony társas támogatást nyújtana számukra ilyen esetekben.

Összességében elmondható, hogy a XXI. századi kiégéskutatás alapját elsősorban az új 

elméleti  törekvések  adják.  Az  egyén  és  a  munka  illeszkedésével  kapcsolatos 

elképzelések mérvadóak. Ennek alapján érdemes a további vizsgálatokat tervezni. Hazai 

viszonylatban  fel  kellene  térképezni  a  magyar  kulturális  sajátosságokat,  több 

foglalkozási csoportot bevonni a vizsgálatba. Az eredmények tanulságai alapján kezelési 

irányelvekhez támpontot nyújtani. Azonban fontos, hogy ezeket a vizsgálatokat csakis 

nemzetközileg validált mérőeszközökkel végezzük. Ennek meghatározó eleme az MBI, 

amellyel  mi  is  dolgoztunk  kutatásunk  kapcsán.  Fel  kell  tárnunk  –  vizsgálatunk 

célcsoportjának megfelelően is – azokat a munkahelyi nehézségeket, melyek az eddigi 

kutatások  tükrében  szoros  összefüggésbe  hozhatóak  a  szakdolgozók  emocionális 

kimerültségével. Eredményeinkkel szeretnénk prezentálni, hogy az érzelmi megterhelés 

milyen  fontos  prediszponáló  tényezője  a  dolgozók  teljesítménycsökkenésének,  és 

elszemélytelenedésének.  Hangsúlyozzuk  mindezt  azért,  mert  a  XXI.  századi  orvos-

beteg kapcsolati rendszerben már nem megengedhető a régi dogmák alkalmazása, az 

„ágyszám  alapú  betegmegszólítás”.  Figyelembe  kell  vennünk  a  kulturális 

különbségeket, és alkalmaznunk kell a prevenciós lehetőségeket a burnout elkerülése 

érdekében.

Végső célunk a kutatási  eredmények tükrében az  adott  foglalkozási  csoportra,  adott 

kulturális közegre vonatkozóan, hatásos prevenciós, intervenciós és terápiás módszerek 

kidolgozásával  és  alkalmazásával  a  segítő  foglalkozású  szakemberek  kiégésének 

csökkentése.

7. Következtetés

Vizsgálatunk  eredményei  sürgető  beavatkozásra  hívják  fel  a  figyelmet. 

Valamennyiünknek, főleg betegként az az elvárásunk, hogy pihent, kedves, empatikus, 

és szakmailag jól felkészült személy segítsen, ha bajba jutottunk. Szeretnénk teljesen 

megbízni benne, az életünket, és annak megmentését a kezébe adni. Ambivalens az, ha 

bizalommal  fordulunk  olyan  személy  felé,  aki  ezt  –  emocionális  kimerültségéből 
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adódóan – nem tudja,  vagy nem is akarja elfogadni. Arról nem is beszélve, ha ez a 

személy saját munkáját sem értékeli tökéletesre. Éppen ezért mindent meg kell tennünk 

annak érdekében, hogy a kiégéshez vezető utat elkerüljük, az ebben érintett kollégáknak 

pedig intervenciós lehetőséget kínáljunk. Nélkülözhetetlen az intézményi támogatás az 

Országos Mentőszolgálat részéről, 2011 októbere óta azonban már történt előrelépés. 

Azóta alkalmaznak pszichiátert, aki segít feldolgozni a nehéz helyzeteket, aki elkezdett 

tenni  valamit  azért,  hogy  ez  ne  következzen  be.  Fontos,  hogy  a  munkatársak  meg 

tudjanak  birkózni  munkájuk  nehézségeivel,  és  a  kiégés  következményeivel  is.  Ez 

autonóm módon nem megy, ehhez szakember, és társas támogatás szükséges. Ismerjük 

fel, és alkalmazzuk az intervenciós lehetőségeket, éljünk a felkínált lehetőségekkel.

Kutatásommal tükröt szerettem volna nyújtani munkáltatóm vezetősége felé, melyben 

felhívom  ezen  tényszerűen  megállapított  dolgokra  a  figyelmet.  Akár  a  kiégés 

veszélyeire,  akár  azok  megelőzésére,  így  a  helyes  munkaidő  szervezésre,  a 

kompetenciák  teljes  körű  tisztázására,  sportolási  és  egyéb  mozgási  lehetőségekre  a 

kivonulások  között.  Vannak  társas  támogatási-és  intervenciós  lehetőségek,  mint  a 

Bálint-csoport, vagy szupervíziós módszerek.
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Intézetének dolgozói szintén mindenben segítettek, biztattak, főként Dr. habil. Barabás 

Katalin tanszékvezető egyetemi docens asszony, aki a témavezetőm volt.

Az informatikai segítségért hálával tartozom Dr. Nyári Tibor egyetemi docens úrnak, 

aki az Orvosi Fizikai és Informatikai Intézet munkatársa.
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Till Zsolt SZTE ÁOK IV. évfolyam 
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Konferenciája, 2012. április 17-21. Szeged.

Preventív medicina, családorvoslás, szociális medicina, epidemiológia szekció.

Szekció II. díj, összetett III. díj, Eutímia-díj, OTDK továbbjutás
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A Dél-alföldi  régió  mentődolgozóinak  egészségvédelme  (kiégés  vizsgálata  Maslach 
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B4 szekció: Gyógyítók egészsége

Szeged, MTA SZAB Székház, 2012. június 14-15.
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Nyilatkozat:
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számítógépes kiértékelését végeztem teljesen önállóan. A statisztikai adatfeldolgozáshoz 
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