
� ÖSSZEFOGLALÁS

Tudományos áttekintésünk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a

kiégés tünetegyüttes fontosságára, amely napi munkánk során

az egyik legveszélyesebb kockázati tényezõ lehet. Fontos

hangsúlyozni, hogy bármelyikünket érintheti. A folyamat fel-

ismerése és megállítása három pilléren nyugszik: gondolni rá,

felismerni a tüneteket, segítséget kérni és adni. Az egészség-

ügyi rendszer egyik legnagyobb kihívását jelentheti ebben az

évtizedben ennek a lélek-testi állapotnak a megelõzése és ke-

zelése.

Kulcsszavak: kiégés, lélek-testi állapot, megelõzés

� SUMMARY

Within this scintific overwiew our aim was to pay attention to

the importance of burn-out syndrome which might be one of

the dangerous risk factors in our daily practice. We must

emphasise it could be happen with each of us. Recognising and

stopping the of burn-out is based on three pillars. think about it,

recognise the symptoms, finally ask and give help.The health

care system must be improved in the recent decade to prevent

and cure this serious psichosomatic disorder.

Keywords: burn-out, psichosomatic well-being, prevention

Társadalmi szervezõdésünk az emberiség több évezredes fej-

lõdése során az õsi közösségektõl a mai korig az emberi kap-

csolatok összetett hálózatára épül. Az ember–ember(ek) kö-

zötti kapcsolat a szellem, más kultúrákban a lélek egymásra

hatása nélkül elképzelhetetlen. Az egyén kiegyensúlyozott

mûködésének alapja a test és lélek harmonikus egysége. Ennek

bármilyen okból való sérülése az egyén betegségét vonja maga

után. Kapcsolataink, legyenek azok családi, kis és nagy közös-

ségekhez kötöttek, összetett, több irányú szellemi terhelést je-

lentenek a mindennapokban. Azok az egyének, akik az élet

válságos helyein, helyzeteiben végzik a mindennapi munkáju-

kat, emberek függenek döntéseiktõl, fokozott veszélynek van-

nak kitéve. Az egészségügy határszélein vagy válság szakmái-

ban dolgozó (pl. daganatgyógyászat, baleseti ellátás, intenzív

terápia stb.), hivatását magas hõfokon végzõ ember pont ilyen,

több irányú elvárási rendszerek kereszttüzében éli napjait, ahol

a kimenetel összetett, nehezen megjósolható.

Mindezek tükrében fontosnak tartjuk, hogy olyan oldalát vilá-

gítsuk meg a daganatgyógyászati munkánknak, amely túlmu-

tat bizonyítékokon, túlélési mutatókon, szûréseken, egyéni

mérlegelésen, és most, de remélhetõleg nem utoljára, az

ellátást végzõ embert állítsa a fókuszba.

� A KIÉGÉS

A kiégés (burnout) fogalmának történeti alakulása a XX. szá-

zad utolsó negyedére tehetõ. A jelenség a globalizáció elindu-

lásával a folyamatosan fejlõdõ ipari országokban, nyugati tár-

sadalmakban bukkant fel (1). A fogalmat az 1970-es években

Freudenberger írta le elõször.

„krónikus érzelmi megterhelésekre létrejövõ fizikai, lelki és szel-

lemi kimerülés állapota, mely a reménytelenség és alkalmatlan-

ság érzésével társul. Az egyén feladja a céljait, negatív hozzáál-

lással viszonyul saját magához, a társas környezetéhez és a mun-

kájához is” (2, 3).

A fogalom eredeti jelentése nem azonnali állapotot (kiégett

[burned out]), hanem folyamatot jelent, hiszen a kiégés

hosszabb idõ lefolyása alatt történik meg (4). A kiégés azono-

sításához három tényezõ megléte vizsgálandó. Ezek az érzelmi

kimerültség, az elszemélytelenedés és a csökkenõ teljesítõké-
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pesség (5). A tünetek megjelenhetnek testi (fáradtság, fejfájás,

alvászavar), érzelmi (ingerlékenység, érzelmi kiüresedés, ér-

dektelenség), szellemi (figyelemnehézségek, beszûkültség) és

viselkedéses formában (mások negatív megítélése, elzárkózás,

eltávolodás) (6, 2).

� A KIÉGÉS ÉS A GYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉG

ÖSSZEFÜGGÉSE

Megfigyelték, hogy a segítõ tevékenységi munkakörökben a

kiégés nagyobb eséllyel alakul ki. Ennek magyarázata, hogy

az orvos–beteg kapcsolat folyamatos fenntartása érzelmi mun-

kát kíván az egészségügyi dolgozótól, mindennapossá válik az

érzelmek sokaságával és sokféleségével való találkozás és nem

megfelelõ megküzdési mód esetén, a személy idõvel megter-

helõdik (7). Fontos továbbá kiemelni a személyiségjegyek sze-

repét, amit már a pályaválasztás is meghatároz. Azok, akik az

orvosi hivatás mellett döntenek, eleve érzékenyebben fordul-

nak az emberi szenvedés felé, nagyobb az együttérzési készsé-

gük. Ebbõl fakadóan megjelenik a tökéletességre törekvés,

vagyis a nyomás, hogy minden helyzetben a legjobbat kell

nyújtani.

Mindezt kiegészíti az orvos–beteg kapcsolat kiegyenlítettlen-

sége. Ez azt jelenti, hogy míg a beteg rábízza magát orvosára,

és a támogató kapcsolatot a beteg igényei határozzák meg, ad-

dig a szakember igényei háttérbe szorulnak, és úgynevezett

„konténerfunkciót” lát el. A fogalom jelentése az, hogy a beteg

elviselhetetlennek érzi az általa cipelt nehézséget, fájdalmat,

szorongásokat, melyet környezetére tudattalanul kivetít. Mivel

az orvos és az ápoló személyzet van mindennapos kapcsolat-

ban a beteggel, ezért ez a kivetítés hatással van rájuk (8).

Összegezve tehát, a nagyfokú beleélési készség önmagában

pozitív személyiségjellemzõ, amennyiben a megfelelõ határ-

tartás megvalósul (9).

A kiégés kialakulásának folyamata több szakaszból áll:

� Kezdeti pontja az úgynevezett „segítõ szindróma”, az esz-

ményítés (idealizmus) idõszaka, amelyet a segítés lehetõsé-

ge iránti felfokozott energikusság, lelkesedés jellemez.

A beteg nem gyógyulását, az orvos saját teljesítménye ku-

darcának tekinti. A szakember szükségletei keverednek a

betegével.

� A második idõszak a józan észszerûség (realizmus), amelyet

a szakmai elkötelezettség és az együttmûködésre, egyen-

súlyra törekvés jellemez.

� A harmadik rész a megrekedés (stagnálás). Ekkor tapasztal-

ható a teljesítmény, az érdeklõdés és nyitottság csökkenése.

Az orvos–beteg kapcsolat megterhelõvé válik, a legszüksé-

gesebb tennivalókra korlátozódik.

� Az utolsó elõtti szakasz a kudarcérzés (frusztráció), amely-

ben elindul a szakmai tevékenységektõl való visszahúzódás

igénye. Az idõ elteltével pedig kiábrándultság jelenhet meg,

amely szembesíti a szakembert a betegek állandó szenve-

désével és egy csoportjának gyógyíthatatlanságával. Ez az

ellentét felborítja az érzelmi egyensúlyt, és érzelmi kifára-

dáshoz, szokásos munkavégzéshez vezet. Egyes elméletek

ezt a visszavonulást megküzdési módként is értelmezik

(9–13).

� A folyamat következménye a közöny (apátia) kialakulása.

Ezt a szakaszt a személyes kapcsolatoktól való eltávolodás,

valamint a kihívásokat elkerülõ magatartás és a kudarcokkal

szembeni védekezés jellemzi. Az ötödik idõszak az a pont,

ahol a külsõ segítség igénybevétele szükséges.

A kiégés értelmezésekor azokat a tényezõket is figyelembe

kell venni, amelyek védhetik az egyént a folyamat elindulásá-

tól. Ezek közé tartozik a jó családi háttér, a szeretetteli társkap-

csolat, a támogató környezet és a biztonságos munkahely (14).

� HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KUTATÁSOK

Az egészségügyi ellátás átalakulásával, az eszközök korszerû-

södésével és a szemlélet betegközpontúságával a kiégés kérdé-

se manapság egyre jelentõsebbé válik. Az egészségügyi dolgo-

zók fizikai és érzelmi jóllétének elõsegítése pedig mindezeket

tekintve kulcskérdés, aminek vizsgálatára számos hazai és

nemzetközi kutatás indult.

Pálfi (21) ápolók körében végzett kutatási eredményei szerint

a kiégés szempontjából az osztály tevékenységi formája és az

osztályon ellátott betegek súlyossága az egyik legmeghatáro-

zóbb tényezõ: a kiégést ugyanis a leggyakoribbnak az intenzív

osztályokon, ezt követõen a krónikus betegeket ellátó osztá-

lyokon, legritkábbnak pedig az általános betegellátási osztá-

lyokon észlelték. 805 fõs minta alapján az intenzív ellátású

osztályokon a kitöltõk (n = 374) 10,7%-a (40 fõ) azonosítható

a „kiégettség állapotában” lévõnek; ugyanez a krónikus osztá-

lyokon (n = 276) 3,6% (10 fõ). Érdemes figyelmet fordítani a

„veszélyben van” csoportra is: az intenzív osztályon 107 fõt

(28%), a krónikus osztályon pedig 95 fõt (34%) soroltak ide.

A megelõzés kérdése náluk kiemelkedõen fontos. A kutatás ki-

tért a szakterületek közötti különbségekre is, melyek közül je-

len összeállításunk lehetõségei miatt csak a daganatgyógyá-

szati osztály felmérési adatait ismertetjük. A kiégettség állapo-

tát két, a veszélyben van helyzetet 11 ápolónál állapították

meg, utalva a beavatkozási és a megelõzési teendõk elindításá-

nak szükségességére (21).

Testi-lelki jóllétet tükrözõ statisztikákra hívják fel a figyelmet

Hegedûs és munkatársai (8), akik súlyos betegekkel foglalko-

zó 200, nem súlyos betegekkel foglalkozó 227 egészségügyi

dolgozó, és 1356 nem egészségügyi dolgozó bevonásával vé-

geztek vizsgálatot. A súlyos betegekkel foglalkozók csoportjá-

ba a daganatgyógyászati, a mozgásszervi visszaállító, az elme-

gyógyászati, a belgyógyászati, a nõgyógyászati és a hospice

szakmákban dolgozó orvosokat, diplomás ápolókat és ápoló-

segítõket sorolták. Vizsgálták a családi állapotot, a munkater-

helést, a fizikai állapotot, a káros szenvedélyeket és a lelki

egészséget.

A legkedvezõtlenebb helyzet mindegyikben a súlyos betegek-

kel foglalkozók csoportjában volt:

� élettársi viszonyban élõk aránya (10,8%), alacsonyabb a há-

zasságban élõké 53,1%,

� mûvi terhesség megszakítás (44%),

� munkaterhelés: legalább két munkahely megléte (20,7%),
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� jelenleg is fennálló fizikai fájdalmak (47,7%),

� dohányzás (37,9%),

� kávéfogyasztás: legalább három csésze naponta (28%),

� kábítószer kipróbálása (10,6%),

� alkoholfogyasztás: egy alkalommal több mint öt ital elfo-

gyasztása (20,4%),

� kezelt pszichoszomatikus (lélek-test) betegségek (46,5%),

� öngyilkossági kísérletek száma (4,9%).

Az eredmények kétségtelenül rávilágítanak a kiégés kezelésé-

nek fontosságára. Az adatok értelmezésénél látni kell, hogy

mennyire fontos védõ szerepe van a közvetlen és társadalmi

környezetnek (8). Az is látszik, hogy a vizsgált csoportba tar-

tozókra különösen jellemzõ az „önkizsákmányoló életmód”,

amely érzelmi töltõdésre nem hagy lehetõséget (12). Nõknél

ez fokozottan megjelenhet, mivel tõlük az önzetlenség elvárá-

sa társadalmi szinten is nagyobb: megkívánják, hogy gondos-

kodjanak a családjukról, az idõsekrõl vagy a betegekrõl, és azt

fáradhatatlan együttérzéssel, szeretettel tegyék (16).

A kiégés vizsgálatakor arra is felfigyeltek, hogy a folyamat

már a frissen végzett orvosoknál is megfigyelhetõ: egyik hazai

felmérés adatai szerint 30%-uknál már jelentõs szintet ért el,

egynegyedük pedig pszichoszomatikus (lélek-testi) panaszok-

tól is szenvedett (17, 14). Ez a korai megnyilvánulás azért fon-

tos figyelmeztetõ jel, mert késõbb gyakorló szakemberként

erre rárakódhat a magárautaltság érzése, a társas támogatás hi-

ánya, illetve a rendelkezésre álló támogatási és megküzdési

módok nem megfelelõ kihasználtsága, ami tovább gyengíti a

személy védettségét a kiégéssel szemben(18). A korai megje-

lenés kérdését a nyugat-európai társadalmak mellett Nigériá-

ban is vizsgálták 2014-ben. A felmérésben 204 fõ vett részt.

A fiatal orvosok 45,6%-a volt érzelmileg kimerült, 57,8%-a

tapasztalt elszemélytelenedést és 61,8% teljesítménycsökke-

nést (19).

� KEZELÉSI LEHETÕSÉGEK

A kiégés kezelésében az egyik legfontosabb teendõ a megelõ-

zés (6). Itt fontos kiemelni a kiégés és a daganatlélektan

(onkopszichológia) oktatásának jelentõségét, beépítését az

alap- és a továbbképzés oktatási terveibe. Ez hazánkban több

központban is mûködik (8, 9, 20). Mindezek mellett az oktatás

szerepe a gyakorlóhelyeken tud kiteljesedni, ugyanis a gyakor-

nokok itt már a valós munka során szereznek tapasztalatot.

A beteggel való párbeszéd és kapcsolatépítés tanulása, fejlesz-

tése is a gyakorlatban ezen a ponton indul el. Ezt szem elõtt

tartva, szülészet-nõgyógyászati osztályunkon a gyakornoko-

kat célzó kiégés témájú csoportos ülések elindítását tervezzük.

Munkalélektani szempontból a kiégés kezelése egyéni és szer-

vezeti szinten valósulhat meg. Mindkét szinten fontos meglát-

ni, hogy a kialakulás egy folyamat eredménye, amiben lehetõ-

ség van a megszakításra, a beavatkozás elmulasztása elõreha-

ladással járhat. A felismerésben és a kezelésben az egyénnek

és a környezetnek egyaránt tevékeny szerepet kell vállalnia.

A környezet oldaláról fontos kiemelni a jobb munkafeltételek

biztosítását, a munkaterhelés optimalizálását, de ide tartozik a

társas támogatás és a pozitív légkörû munkahely kialakítása is

(9). Hangsúlyos a döntéshozásba való beleszólás lehetõsége,

amely növelheti a kontroll és biztonságérzetet.

Mindezek ötvözésére egy hatékony eszköztárat adhat a Bá-

lint-csoportok elindulása. A Bálint-csoport egy olyan klinikai

esetmegbeszélõ csoport kezelõorvosok számára, amelynek té-

mája eltér a hagyományos szakmai esetmegbeszélõ csoporto-

kétól. Itt a középpontban az orvos-beteg kapcsolat megértése

áll, illetve az ebbõl fakadó érzelmi stressz feldolgozása. Példa-

ként súlyos, gyógyíthatatlan beteg kezelésekor a csoport témá-

inak egy része lehet az orvos saját viszonyulása a halálhoz. Ez

azért fontos, mert az orvos már személyiségével is „gyógy-

szernek tekinthetõ”, hiszen befolyásolhatja a gyógyulást (15).

A csoportokon való közös munka egyrészt elõsegíti a közösség

alakulását, másrészt ezáltal a résztvevõk érzelmi intelligenciá-

ja fejlõdhet, illetve ezen keresztül hatékonyabbá válik a bete-

gek érzelmeinek kezelése is (21).

A kiégés kezelésére Szényei és munkatársai (14) háromszaka-

szos megelõzési, kezelési módszert javasolnak. Elsõ annak

meghatározása, hogy a kiégés melyik fázisban tart. Ennek

megállapítására önkitöltõs kérdõívek használunk. A leginkább

elterjedtebb az MBI (Maslach Burnout Inventory), de hasznos

kiegészítõ adatokat adhat a Megküzdési Módok kérdõív, a

Társas Támogatás kérdõív, a FEWS (Frankfurt Érzelmi Mun-

ka Skála) vagy a rövidített BDI (Beck Depresszió Kérdõív)

felvétele (22).

A megelõzést egymásra épülõ, lépcsõzetes formában érdemes

kialakítani, ami megvalósulhat szervezeti vagy személyre sza-

bott módon. Az elsõdleges megelõzés célja az egészség fenn-

tartása, vagyis a hatékony felkészítés a megküzdésre, illetve az

esetleges rossz mûködésmódok tudatosítása. Ez megtörténhet

a munkakör újratervezése vagy szakmai munkatársi csoportok

kialakítása által. A másodlagos megelõzés a már meglévõ ne-

hézségek enyhítésére vonatkozik. Ide tartoznak a különbözõ

kognitív-viselkedésterápiás módszerek, a különbözõ stressz-

kezelési technikák, lazítási és légzõgyakorlatok (relaxáció) és

a tudatos jelenlét (mindfulness) módszerek megismerése.

A harmadlagos megelõzés pedig a mindennapok során észlel-

hetõvé vált kiégési tünetek célzott segítségnyújtására összpon-

tosít (14, 23). Lényeges hangsúlyozni, rávilágítani az egyén

számára pozitívumot jelentõ szempontokra, hiszen ezekre

lehet építeni a közös munkában.

Marine és munkatársai (14) megfigyelték, hogy a személyre

irányuló beavatkozások csökkentették a résztvevõk feszültsé-

gét, lelki kimerülését, állapot- és vonásszorongását, valamint

növelték teljesítõképességüket. Kiegészítõ, emlékeztetõ alkal-

mak beillesztésével pedig két éven át is mérsékeltek maradtak

a résztvevõk kiégéstünetei.

A szakirodalom javaslatait összefoglalva megállapítható, hogy

a személyre szabott stresszkezelési programok, kognitív-visel-

kedésterápiás technikák, a relaxációs és a tudatos jelenlét ala-

pú módszerek és az emlékeztetõ csoportos foglalkozások be-

építése lényeges a kiégés megelõzéséi és kezelési eljárásainak

kialakításában (14, 23).
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A szervezeti szint mellett egyéni szinten is fontos a szemlélet-

változtatás: új dolgok tanulása, az értelem és a jelentés keresé-

se a mindennapokban, a változatosság, az élményre való nyi-

tottság a szokványos tevékenységek helyett, a sportolás, az ön-

megvalósítás és a saját siker ünneplésének fontossága (24).

� KÖVETKEZTETÉS

Összegzésképp fontos látni az egyéni (egészségi), illetve a

szervezeti gazdaságossági szempontokat. Ezek azért jelentõ-

sek, mert a testileg és lelkileg egészséges dolgozó munkavég-

zése hatékonyabb. Ezáltal azok a költségek, amik a kiégés

megelõzésére, illetve kezelésére fordítódnak, hosszú távon ki-

fizetõdnek, az ellátás színvonala pedig emelkedik (14).

Egyéni szinten az egészség, a szellemi jóllét megõrzése és a

munka-magánélet egyensúly fenntartása fontos felelõsség. A

kiégéssel való hatékony megküzdés akkor valósulhat meg, ha

figyelemfelkeltésként és a fejlõdésre való lehetõségként tekin-

tünk rá. Amennyiben ez sikeresen bekövetkezik, poszttraumás

növekedésnek nevezzük (25). A fogalom azt jelenti, hogy az

életünkben bekövetkezõ kríziseknek személyes fejlõdést je-

lentõ hozadéka is lehet azáltal, hogy a nehéz élethelyzetek át-

keretezõdnek pozitív feladatokká, a reménytelenség pedig

olyan tevékenységgé, aminek irányítását a kezünkbe tudjuk

venni. Ezek az élethelyzetek megmutatják az önmagunkra való

odafigyelés fontosságát, erõforrásaink korlátait, alapot adnak

jellemünk fejlesztésére (26).
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